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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  املقدمة

 وكربه الذل من ويل له يكن ومل ،ملك يف شريك له يكن ومل ،ولدا يتخذ مل الذي هللا احلمد
 على وأسلم وأصلي تقديرا، فقدره شيء كل خلق األنداد عن تعاىل الذي احلق اإلله أن وأشهد تكبريا،
 وصحبه آله وعلى عليه حممد قيال؟ اهللا من صدقأ ومن ،بالوحي املؤيد ونذيرا، بشريا للعاملني املبعوث

  :بعد أما ..كثريا تسليما وسلم ،الدين يوم إىل جه وج اتبعه ومن
 يرتبطون عقيدة عن حبثهم يف تتجلى الطويل، تارخيها عرب البشرية حياة يف بالغة أمهية للدين فإن

 إليه ،حتتكم دين من غالبا ختلو ال رالعصو عرب اتمعات  فإن وهلذا منها، يستمدون عظمى وقوة ا،
  .مساويا أم كان وضعيا ،سقيما أم صحيحا الدين هذا أكان سواء

 اجلسد، متطلبات هذه إذ والشراب؛ الطعام إىل حاجته من أشد الدين إىل اإلنسان فحاجة لذا
  .دين بال نظام وال استقرار وال سعادة فال ،الروح مطلب وذاك

 ومن األرض اهللا يرث أن إىل u آدم لدن من ،اإلسالم سوى دينا ريةللبش يرتض مل اهللا أن غري
  ]١٩ آية عمران، آل سورة[ ﴾ إِنَّ الدين عند اللّه اِإلسالَم﴿: تعاىل قال .عليها

 r حممد نبينا إىل u نوح من ،إليه لتردهم الرسل اهللا ويبعث إال الدين؛ عن الناس يبتعد أن وما
 واألصل اهللا، عند من هو إذ ؛املصدر وحدة يف اشتركوا وقد ؛السالم هماعلي وعيسى مبوسى مرورا
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدواْ اللّه ﴿:تعاىل قال .التوحيد هو إذ  ،إليه دعوا الذي

واْ الطَّاغُوتنِبتاج٣٦آية سورة النحل [ ﴾ و[  
 ملا ومبينا له مؤيدا ،u عيسى جاءهم مث ،بالتوحيد u موسى يهمإل اهللا بعث اسرائيل بين وأمة

 ،u لعيسى تابعة منهم أمة وبقيت ،كفر من ومنهم آمن من فمنهم ،واختلفوا عليه فتفرقوا فيه اختلفوا
 يعد مل حىت األعداء وشعبتها ،األهواء جتاذبتها أن بعد فشيئا شيئا دينها من حتللت أن لبثت ما مث

 أصل يف النصارى كاختالف نيب أتباع خيتلف ومل ،رمسا النبوة لنهج وال معلما، همدين يف للتوحيد
 تفرقوا وال فيه شكّوا وال همدمعبو عقد يف األديان من دين أهل خيتلف فلم« :تيمية ابن يقول .معبودهم

 روعف من فروع يف اختلفوا إمنا سواهم من وسائر ،فقط ةالنصراني ملل أهل إال اختاروه فيما القول
  .)١(»وشرائعه الدين

 ما إليه اهللا أوحى مبا ومبينا ،التوحيد دين إىل م عائدا كلها األمم إىل r حممدا نبينا اهللا فبعث
  .بينة عن حي من وحيىي بينة عن هلك من ليهلك وتبديل؛ حتريف من منهم كان

                                      
 .٢/٤٠٧ تيمية، ابن املسيح، دين بدل ملن الصحيح اجلواب)  ١(
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 زيغ كل على الردو ،اإلسالم دين لنشر الفاحتني وااهدين والدعاة ،والرسائل الرسل بعث مث
  .وضالل

 الدين إىل لدعوةل سبيل بكل انربوا فقد بعده، دينه املبلغني هم r حممد نبينا أتباع كان وملا
  .عليها ومن األرض اهللا يرث أن واىل هذا، يومنا واىل البعثة زمن من وتعطيل حتريف كل وبيان القومي،

 بالسيف اجلهاد فكما كلمته، إلعالء اهدوجن اهللا، رسل دين نبني أن ناملسلمو حنن علينا ولزاما
 من للكتاب وملا ،والثقافة العلم انتشار فمع ،مييزه ما عصر ولكل .واللسان بالقلم فكذلك ،والسنان

  .واحليدة ،والتوثيق ،والعلمية ،اجلدية من به تتميز ملا ودعوة؛ تعليم منرب العلمية الرسائل فإن أمهيه
 ؛والسنة الكتاب ضوء يف u عيسى قصة خالل من عتقاداال مسائل يف كتبأ أن عزمت لذا 
 املفتريات على والرد ،إليها دعا اليت الصحيحة والعقائد ،u عيسى به جاء الذي التوحيد حقيقة ألبني

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ ﴿ :تعاىل بقوله عمال ،u عيسى بدين النصارى هاأحلق اليت واألباطيل
ي هإِلَّا بِالَّت نسأَح عنوان حتت مرقوما ]٤٦آية  ،سورة العنكبوت[ ﴾ي :  
  )والسنة الكتاب ضوء يف  uعيسى قصة يف االعتقاد مسائل(

  
  :اختياره سبابوأ املوضوع أمهية

 التحريف على والرد تعاىل، هللا اخلالص التوحيد u عيسى به جاء الذي الدين بأن التعريف )١
 من وذلك. r حممد وشريعة بدين ومنسوخ مبدل لدين أتباع وأم ،النصارى دين دخل الذي
 .والسنة الكتاب بينها كما uعيسى قصة خالل

 أصل يف واملسلمني اإلسالم على ضارية محالت من اإلسالمية األمة واجههمات على الرد )٢
 .التشكيك أو ،التضليل أو ،التنصري يف اجلهود وبذل ،معتقدام

 من جمتمعام محاية العلم أهل على ينبغي األمم إىل لثقافاتا وسريان ،اإلعالمي االنفتاح وقت يف )٣
 .املعتقد أصل يف السيما والضياع الضالل من املنحرفة األمم عند مبا التأثر

 إىل - والغرب الشرق أهل عند كثريا عنه نسمع أصبحنا الذي -  التعطش مواكبة يف مسامهة )٤
 .والسنة القرآنب عالقة له فيما والسيما ،املسلمني كتب يف القراءة
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  :البحث من اهلدف
 العلم مع ألنه السنة؛ وبينتها القرآن عرضها كما u عيسى بقصة املتعلقة االعتقاد مسائل مجع )١

 كتاب يف مجعها من على - علمي حسب -أعثر مل أنين إال النصارى عقائد عن كتب ما بكثرة
 من واجلماعة السنة لأه اعتقاد بيان مع مستقل، مؤلف يف شتاا أمل أن فحاولت واحد،

 . السالم عليهما وأمه  عيسى يف املسلمني

 ومواجهة ،دعوم لبيان ؛وضالالم النصارى معتقدات معرفة إىل والدعوة العلم أهل حاجة )٢
 .عليهم والرد شبههم

 ال الذي معتقده بضالل لتعريفه اخلصوص؛ وجه على النصراين القارئ يدي بني كتاب وضع )٣
 اهللا كتاب( اإلهلي الوحي على معتمدة. عقلي بإقناع مقلدم يستوعبه وال قساوستهم، يعقله
 ).r  نبيه وسنة

  :البحث خطة
                                    .وفهارس ،وخامتة ،وبابني ،ومدخل ،مقدمة :من البحث خطة تتكون      
 ومنهج حث،الب وخطة منه، واهلدف اختياره، وأسباب ،املوضوع أمهية وتشمل :املقدمة      

   .البحث
  :ويشمل الدراسة مدخل

  .الرساالت إىل البشرية حاجة - 
  . السابقة الدراسات - 

  األول الباب
  إسرائيل لبين ورسالته u عيسى

  :فصالن وحتته
  وخصائصه u عيسى حياة: األول الفصل

  :مبحثان وحتته
  . وتربيتها نشأا ،والدا ،u عيسى أم مرمي: األول املبحث
  .وخصائصه ،والدته ،محله ،u عيسى: ينالثا املبحث

  ورسالته u عيسى نبوة يف املسلمني عقيدة: الثاين الفصل
  :مباحث مثانية وحتته

  . u عيسى بعثة:  األول بحثامل
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  . u عيسى ا جاء اليت العقيدة:  الثاين املبحث
  .u عيسى على املرتل اإلجنيل: الثالث املبحث
  .u عيسى معجزات: الرابع املبحث

  .u عيسى رفع: اخلامس ملبحثا
  .الزمان آخر u عيسى ووفاة نزول: السادس املبحث
  .النصارى معتقدات من u عيسى براءة: السابع املبحث
  .تعاىل اهللا دون من املعبودة اآلهلة مصري من u عيسى استثناء: الثامن املبحث

  
  الثاين الباب

  عليهم والرد اإلميان أركان يف النصارى اعتقاد
  :فصول وثالثة متهيد وحتته

  النصارى عقائد جذور: يشمل التمهيد
  عليهم والرد تعاىل باهللا اإلميان يف النصارى عقيدة: األول الفصل

  :مبحثان وحتته
  . ثالثة ثالث وأنه u عيسى يف النصارى عقيدة: األول املبحث

  . u عيسى صلب يف النصارى عقيدة:  الثاين ملبحثا
  عليهم والرد اإلميان أركان بقية من النصارى موقف الثاين الفصل

  :مباحث مخسة وحتته
  .املالئكة من النصارى موقف: األول املبحث
  .اإلهلية الكتب من النصارى موقف: الثاين املبحث
  .الرسل من النصارى موقف: الثالث املبحث
  .القدر من النصارى موقف: الرابع املبحث
  .راآلخ اليوم من النصارى موقف: اخلامس املبحث

  .النصارى عقائد عرض يف والسنة للقرآن الرئيسة املعامل: الثالث الفصل
  .والتوصيات البحث نتائج أهم وفيها: اخلامتة
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  :يلي ما الفهارس  وتشمل

 .اآليات فهرس )١

 .األحاديث فهرس )٢

 .هلم املترجم األعالم فهرس )٣

 .والطوائف الفرق فهرس )٤

 .والبلدان األماكن فهرس )٥

 .واملراجع املصادر فهرس )٦

 .املوضوعات فهرس )٧

  :التايل النحو على سرت فقد البحث يف منهجي أما
 وكتب القرآن من u عيسى قصة يف االعتقاد مبسائل العالقة ذات واألحاديث اآليات حصرت )١

 .التحليلي املنهج باستخدام درستها مث ومن ،املباحث حسب صنفتها مث ،املعتمدة السنة

 .وغريهم واحملدثني املفسرين أقوال ملعرفة األحاديث حاتوشرو التفاسري كتب إىل رجعت )٢

 أين إال املتقدمني كتب أغفل مل ينإ وحيث ،واألديان والفرق العقيدة كتب مؤلفات إىل رجعت )٣
 يف وجدث مث ن،والالحقو له نالسابقو قاله ما حوت فقد ؛تيمية ابن مؤلفات على اعتمدت

 ملا مجعها مع املوسوعات، وتصرحيات لنصارىا نصوص من غريهم عند ليس ما املتأخرين كتب
 .العصر هذا إليه حيتاج ما ملناسبتها خاصة مكانة هلا لتعفج السابقني؛ عند

 من أقواهلم ألخذ ،تفاسريه وبعض املقدس الكتاب فيها مبا النصارى ومصادر كتب إىل رجعت )٤
 أجده ومامل دهم،عقائ تقرير يف املستطاع قدر الرسالة أغلب يف اعتمدت وعليها ،مصادرهم

 .غريهم كتب من أخذته عندهم

 يف الثاين املطلب يف مجلة عليها الرد جعلت مث جمتمعة، مبحث كل يف النصارى عقائد عرضت )٥
 كما أو سيأيت أنه إىل التنبيه مع موجز بشكل أبينه فإين اإلعادة األمر اقتضى وإذا مبحث، كل
 .سابقاً ذكر

 .خمتصر بتمهيد باب لكل قدمت )٦

 تالفياً املنت يف ووضعتها اآلية، رقمو السورة اسم بذكر اهللا كتاب من سورها إىل آلياتا عزوت )٧
 .عزوها أعيد ال فإين اآلية بيان عند أما. اهلوامش لكثرة

 باقي من خرجته فيه احلديث أجد مل فإن الصحيحني على اعتمدت وقد ،األحاديث خرجت )٨
  .املعتمدة السنة كتب
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 اإلصحاح ورقم مرجعه بذكر اهلامش يف وجعلتها ،فيه اامظ إىل املقدس الكتاب نصوص عزوت )٩
 .عزوه أعيد ال النص بيان وعند. والفقرة

 وعلمائهم ملسلمنيا أعالم على الترمجة يف اقتصرت وقد املشهورين، غري لألعالم ترمجت )١٠
 .هلم أترجم فلم النصارى أعالمو ،املعاصرين والكتاب ،الباحثني غالب أما. املعاصرين

 ذكرهم مواطن يف م تفعر - البحث يف موضوع وهي -  الرسالة يف الواردة النصرانية عالماأل )١١
 بأصحاب التعريف جعلت :مثل فقط مسائهمأ ورود عند احلاشية يف وليس املنت يف البحث من

 مرة أول يف أمسائهم ذكر حني يف وليس ،النصارى كتب عن احلديث معرض يف األربعة األناجيل
 .وهكذا الرسالة من

 عن املتخصصة الكتب مأ العلمية، املوسوعات من سواء ،النصارى نصوص من كثرياً نقلت )١٢
 تلك أمهية رغم املصادر تلك على أعثر مل ألين متفرقة؛ مصادر من النصرانية العقائد يف احلديث
 .والتصرحيات األقوال

 جعلت بل ،املذهبية فاتاخلال تلك إىل ألتفت مل بينهم، فيما واختالفهم النصارى فرق وجود مع )١٣
 اإلسالمية الفرق أقوال مع املنهج وهو غالباً، عليه ومتفق عقائدهم صلب هو فيما البحث حمور
 .لبيانه الضرورة دعت ما وهو اليسري إال واجلماعة، السنة أهل عقيدة ببيان االهتمام كان حيث

 مث املعىن، لوضوح إليه؛ جةاحلا عدم عند والتعليق طناباإل عن بعيداً النقوالت ذكر من رتأكث )١٤
 كان وإن مرجعه، وذكرت قوسني بني وضعته نصاً كان فإن قائليها، إىل األقوال تلك عزوت
 ).   انظر( اهلامش يف وذكرت بينهما أضعه مل باملعىن

 يف وأما املؤلف، باسم مبتدئة مرة، أول عند كاملة بياناته أذكر اهلامش يف املرجع ذكر عند )١٥
 . وجد إن وحمققها ودارها، ،األخرى الطبعة رقم أذكر طبعه من أكثر إىل جوعالر عند الفهارس

 البلدان وبعض واملذاهب، والفرق الغريبة، واملفردات ،الرسالة مصطلحات ببعض عرفت )١٦
 .باختصار

 .البحث ختدم فهارس وضعت )١٧

 امل السباب أو التعصب عن بعيداً وموضوعية بإنصاف البحث هذا خيرج أن جهدي حاولت وقد
 فيه أصبت فإن أمماً، به يهدي وأن ،القبول له يكتب أن اهللا من آملة واحنراف، ضالل من النصارى عليه
  .اهللا وأستغفر نفسي، فمن أخطأت وإن اهللا فمن

 الدراسات قسم( به وأخص) خالد امللك جامعة( إىل بالشكر أتوجه اهللا شكر بعد اخلتام ويف
  .والبحث الدراسة ملواصلة الفرصة هذه إتاحة ىعل) بأا( التربية بكلية) اإلسالمية
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 وقته من يل بذل ما على موسى حسني علي الدكتور الشيخ فضيلة إىل بالشكر أتوجه كما
 ،علي به أشار من وهو ،والعمل العلم يف الربكةو الدارين، يف احلسن اجلزاء له اهللا فأسأل وتوجيهاته،

  .نفسي يف رغبة رأيه وافقو

  . مناقشتها وقبول الرسالة بقراءة تفضلهما على نياملناقش أشكر مث

 الدنيا يف املثوبة وكرم اجلزاء حسن اهللا من فلهما فضل، من هلما ملا الكرميني؛ والدي أنسى وال
  .واآلخرة

. إهدائه أو إعارته أو كتاب شراء من البحث سبيل يل وسهل أعانين من لكل موصول والشكر
 اخلدمة أو والتسديد، بالدعاء أعانين من وكل. املشرف إىل بأكت ما توصيل يف سبيالً كان ومن

  .وجماله وسعه حسب كل والتوجيه،

  ..صاحلة امليزان ويف خالصة لوجهه أعماهلم جيعل أن اجلزاء خري اجلميع جيزي أن اهللا فأسأل  

  .والقبول اإلخالص وأسأله البحث هذا إمتام يف يل إعانته على اهللا أمحد كما

 يوم إىل كثرياً تسليماً وسلم جهم ج ومن وصحبه آله وعلى حممد نبينا لىع وأسلم وأصلي
  .الدين
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 ]٥٦:الذاريات[﴾ وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿ :تعاىل قال         

    ]١١٥: املؤمنون[﴾ اكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَأَفَحِسبتم أَنما خلَقْن ﴿:تعاىل وقال
 سدى، يتركهم ومل عبثا، اخللق اهللا خيلق فلم ،اتني اآليتنيه من تبدأ االعتقاد ملسائل دراسيت

 أوالً التوحيد وعلى إليه، الرجعة ستكون مث ومنذرين، مبشرين رسله إليهم وأرسل لعبادته، فخلقهم
  . يعفوا أو شر، أو خري من عمل مبا إنسان كل جيازى مث والقضاء، الفصل سيكون

 قال كله، الكون وخالق خالقهم وأنه وبوجوده، تعاىل، به االعتراف على الناس اهللا فطر وقد
يلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبد ﴿:تعاىل

   ] ٣٠: الروم[ ﴾ الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
 فَاجتالَتهم الشياطني أَتتهم وإِنهم كُلَّهم حنفَاَء عبادي خلَقْت وإِني«: الصحيح احلديث يف وجاء

  .)١(»سلْطَانا بِه أُنزِلْ مل ما بِي يشرِكُوا أَنْ وأَمرتهم هلم أَحلَلْت ما عليهم وحرمت دينِهِم عن
 به امليثاق عليهم أخذ قد اهللا أن إال التوحيد على خلقهم أصل من مفطورين العباد كون ومع

وإِذْ  ﴿:عاىلت قوله يف املذكور وهو ،به فشهدوا أنفسهم، على وأشهدهم u آدم أبيهم صلب يف وهم
بلَى أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ 

نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُواْ يا أَن تنهِدا ) ٧٢( شمقُولُواْ إِنت لُ أَون قَبا مناؤآب كرأَش
    ]١٧٣ – ١٧٢: األعراف[﴾ وكُنا ذُريةً من بعدهم أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ

 يف ما لك أَنَّ لو عذَابا النارِ أَهلِ لأَهون يقول اللَّه أن« :يرفَعه )٣(أَنسٍ حديث من )٢(البخاري ويف
 أَنْ آدم صلْبِ يف وأَنت هذا من أَهونُ هو ما سأَلْتك فَقَد قال نعم قال بِه تفْتدي كُنت شيٍء من األرض

  .)٤(»الشرك إال فَأَبيت بِي تشرِك لَا
  

                                      
 .٨/١٥٨ النار، وأهل اجلنة أهل الدنيا يف ا يعرف اليت الصفات باب-وأهلها نعيمها وصفة اجلنة كتاب:مسلم صحيح)  ١(

 رسول حبديث أعلم السماء أدمي حتت رأيت ما: إسحاق بن حممد فيه وقال احلديث أهل إمام :البخاري إبراهيم بن إمساعيل بن حممد)   ٢(
 .)١/٤٨٠ النبالء أعالم سري ذيب) (هـ٢٥٦( تويف إمساعيل بن حممد من له وأحفظ اهللا

 وتبيعه r اهللا رسول خادم اإلسالم راوية احملدث املقرئ املفيت اإلمام: األنصاري النجار بن ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس)   ٣(
 .)١/١٠٥ النبالء أعالم سري ذيب( موتاً أصحابه وآخر

 األرض يف جاعل إين للمالئكة ربك قال وإذ﴿:تعاىل اهللا قول باب - عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب: البخاري صحيح)   ٤(
 .٤/١٣٣ ﴾ خليفة
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   .)٢(ظاهره على امليثاق هذا أن يف الصرحية األحاديث من اًمجع )١(احلكمي حافظ العالمة أورد وقد
 لسان أن ا واملقصود اآلية، بدليل سابقاً املذكورة الفطرة به املقصود أن يرى من العلماء ومن

  .)٣(التوحيد من عليه اهللا فطرهم ما على بناًء بذلك يشهد حاهلم
 يكون أن مينع وال ذلك، يف الصحيحة الصرحية النصوص لوجود حقيقي امليثاق أن يظهر والذي

  .وعبادته لتوحيده آدم بين على اهللا أخذها اليت املواثيق من ءجز وهو تذكره، ال والبشر ذلك
 تاريخ عرب إليهم احلاجة وكانت بامليثاق، روتذك الفطر، من بلي ما لتجدد الرسل اهللا بعث مث
  .والتأييد القوة منه تستمد عظيم إىل تركن حىت النفس تطمئن ولن حاجة، كل يفوق البشرية احنراف

 بربوبيته، معرفته إىل سبيل وال الصمد، الفرد األحد، الواحد اهللا غري حبق إله وال حبق، يعبد
  .بالسماء األرض ربط طريق عن إال وصفاته، وأمسائه وألوهيته،

 العباد اضطرار« :تعاليمهم وإىل إليهم العباد حاجة مبينا )٤(القيم ابن يقول نالذي اهللا رسل وطريقه
 سبيل ال فإنه أمر، فيما وطاعته به، أخرب فيما وتصديقه ه،ب جاء وما الرسول معرفة إىل ضرورة كل فوق
 الطيب معرفة إىل سبيل وال الرسل، أيدي على إال اآلخرة يف وال الدنيا يف ال والفالح السعادة إىل

 إليهم فالضرورة... أيديهم على إال البتة اهللا يرض ينال وال جهتهم، من إال التفصيل على واخلبيث
  .)٥(»نورها إىل والعني روحه، إىل نالبد ضرورة من أعظم

                                      
 بدأ. واليمن احلجاز بني جيزان، علماء من أديب) هـ ١٣٧٧ - هـ ١٣٤٢( عامي نيب احلكمي،عاش علي بن أمحد بن حافظ)   ١(

 الفريدة اجلوهرة شرح القبول معارج كتاب كتبه من مكة، يف تويف أن إىل واستمر العلمي للمعهد مديرا عني مث صغرياً العلم يطلب
 .) ١/٥١٩املؤلفني معجم.( العقيدة يف

 هـ١٤٢٠ األوىل، الطبعة اجلوزي، ابن دار( حالق، حسن بن صبحي حممد القبول، معارج احلكمي، أمحد بن حافظ الشيخ :انظر)   ٢(
   حممد الشيخ حتقيق البيان، أضواء الشنقيطي، اجلكين املختار حممد بن األمني حممد الشيخ :وانظر ،١١٥ -١/١٠١ ) م١٩٩٩ -
 .      ٤٤- ٢/٤٢ )م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ األوىل، لطبعةا لبنان، - بريوت العلمية، الكتب دار(  اخلالدي، العزيز عبد بن

 الطبعة بريوت، اجليل، دار( العظيم، القرآن تفسري الدمشقي، القرشي كثري بن إمساعيل الفداء أبو الدين، عماد احلافظ اإلمام: راجع)   ٣(
 ناصر بن الرمحن عبد الشيخ ةالعالم : وانظر. ١١٥ -١/١٠١احلكمي حافظ القبول، معارج: انظر ). م١٩٩٠ - هـ١٤١٠الثانية،

 هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة الكويت، الضاحية، اإلسالمي، التراث إحياء مجعية( املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري السعدي،
 الدين حمب: البخاري،حتقيق صحيح شرح الباري العسقالين،فتح حجر بن علي بن أمحد احلافظ اإلمام وانظر. ٣٠٨/ ١ )١٩٩٧ -

 .١١/٤٠٣) م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ األوىل، الطبعة الرياض، السالم، دار( . )بريوت املعرفة، دار( اخلطيب،

 ولد كثرية علوم يف مشارك حمدث حنوي مفسر جمتهد أصويل فقيه: اجلوزية قيم بابن املعروف احلنبلي أيوب بن بكر أيب بن حممد)   ٤(
 .)٣/١٦٤ املؤلفني معجم) ( هـ٧٥١(  وتويف) هـ ٦٩١( بدمشق

عبد القادر األرناؤوط  - شعيب األرناؤوط : املعاد يف هدي خري العباد، حتقيقحممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، زاد )   ٥(
 شيخ: وانظر ١/٧٠)م ١٩٨٦ - هـ١٤٠٧ان، الطبعة الرابعة عشر، لبن –بريوت  -مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار اإلسالمية (

 ٩٤-٩٣/ ١٩ )الفتاوى: قسم هـ،١٣٨٢ األوىل، الطبعة الرياض، مطابع( اإلسالم، شيخ فتاوى جمموع تيمية، بن أمحد اإلسالم
 .٣١ص )م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٣ عشر، الثانية الطبعة األردن، النفائس، دار( والرساالت، الرسل األشقر، اهللا عبد سليمان عمر/ د.أ
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 )١(الصريح العقل كان وهلذا ،وتبينه وتفصله الفطر يف مبا تذكر فالرسل«: آخر موضع يف ويقول
   .)٤(»)٣(يتعارضان وال يتصادقان للفطرة )٢(مطابقة والشرعة ،الصحيح للنقل موافقاً

 يتضمن: األول فاألصل« :فقال الرسل ا جاءت اليت األصول اهللا رمحه )٥(تيمية ابن بني وقد
 على قصها اليت القصص وهى وأعدائه، أوليائه يف اهللا أيام وذكر والقدر، والتوحيد، الصفات، إثبات
  .هلم ضرا اليت واألمثال عباده،

  .يكرهه وما اهللا حيبه ما وبيان واإلباحة، والنهي واألمر الشرائع تفصيل يتضمن :الثاين واألصل
  . والعقاب والثواب والنار، واجلنة اآلخر، باليوم اإلميان ضمنيت: الثالث واألصل
  .)٦(»والفالح والسعادة واألمر، اخللق مدار الثالثة األصول هذه وعلى
 عن -االعتقاد مسائل ومجيع -  اهللا حقيقة معرفة يف أعصارها مر على البشرية ختبطت وكلما

 طريق عن نصاا، إىل احلقائق لترد الرسل جاءت ،)٨(والفلسفة العقل أو واإلهلام، )٧(املكاشفات طريق
  .السماء وحي

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللّه من يشاء ﴿تعاىل قال
 يمكالْح زِيزالْع وهاء وشن يي مدهي٤: إبراهيم[ ﴾و[         

 ختمت أن وإىل u نوح لدن من وجه، أكمل على أممهم إىل أدوها قد رسللل املهمة وهذه
 على فالعرب إليه، حاجتها أشد يف البشرية كانت زمن يف بعث حيث ،r حممد نبينا برسالة الرساالت

 الصليب، وعبادة التثليث على والنصارى للباطل، والترويج احلق جحد على واليهود األوثان، عبادة
 r اًحممد رسولنا اهللا فبعث الرسل، إرسال من الطويلة الفترة هذه بعد رسوالً يبعث أن احلكمة فكانت

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترة من الرسلِ أَن تقُولُواْ ما ﴿ :تعاىل قال
شاءكُم بج يرٍ فَقَدذالَ نريٍ وشن با ماءنجيرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللّهو يرذنو ١٩: املائدة[  ﴾ري[     

                                      
 العقل يعارض وال للشرع، تابع ولكنه اإلمجايل، وإدراكه وفهمه، مكانته للعقل أثبتوا واجلماعة السنة أهل عند: الصريح العقل)   ١(

 ٣٤٥/ ١احمليط القاموس. ٢/١١٠٥ امليسرة املوسوعة. شيء كل من اخلالص :بالصريح واملراد الصحيح النقل الصريح

 .١١٩٨/ ٢ احمليط القاموس. املوافقة أي املطابقة ومنه التوافق: التطابق)   ٢(

 .٨٧٦/ ١ احمليط القاموس. عنه وعدل جانبه أي عارضه من: تعارضال)   ٣(

 .٢٠ ص املصري الوهاب عبد حممد.  الكربى اإلنطالقة معامل من نقال. ٣٠٢ ص العليل شفاء)   ٤(

 حافظ، حمدث،)  العباس أبو الدين، تقي( اإلسالم شيخ احلنبلي، الدمشقي مث احلراين، تيمية بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد)   ٥(
 ابن تالميذه من) هـ ٧٢٨(سنة تويف ومصر، بدمشق حدث) هـ٦٦١(يف ولد العلوم، من أنواع يف مشارك جمتهد، فقيه، مفسر،
 .)١/١٦٣املؤلفني معجم( الذهيب واحلافظ القيم

 .١٩/٩٦ الفتاوى: قسم هـ،١٣٨٢ األوىل، الطبعة الرياض، مطابع اإلسالم، شيخ فتاوى جمموع تيمية، بن أمحد اإلسالم شيخ)   ٦(

 الكشف صاحب ليعلم اهللا، مع احتاده بعد اخلفية واألمور الغيبية املعاين من احلجاب ماوراء على باإلطالع الزعم: املكاشفات)   ٧(
 .الغيبية العلوم معرفة تلقي يف اإلهلام ومثله. ٢/١١٣٩امليسرة املوسوعة. الكون يف ماجيري

 ١٠٩٦/  ٢ احمليط القاموس. عقلياً املعرفة وتفسري األوىل املبادئ على أطلقت وقد احلكمة حمبة معناها صلوأ يونانية: الفلسفة)   ٨(
 . ٢/١١١٩امليسرة املوسوعة
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 بعد إال العبادات تفرض ومل مكة، يف سنة ةعشر ثالث التوحيد إىل الدعوة هي رسالته أمر فأول
  :وهي الثالثة بأنواعه تأصيله

  .الربوبية توحيد )١
  .  اإللوهية توحيد )٢
 .والصفات األمساء توحيد )٣

  :الربوبية توحيد: أوالً
  . »والتدبري ،وامللك باخللق، وجل عز اهللا إفراد هو« :وهو
ي ستة أَيامٍ ثُم استوى إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات واَألرض ف﴿:تعاىل قال

رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعع 
نيالَمالْع بر اللّه كاربت راَألمو لْقالْخ ٥٤: األعراف[ ﴾أَالَ لَه[    

  :اإللوهية حيدتو: ثانياً
  . الكتب وأنزل الرسل، وأرسل اخللق، اهللا خلق أجله من الذي التوحيد وهذا
  .بالعبادة تعاىل اهللا إفراد وهو
  . )١(»والظاهرة الباطنة ،واألعمال األقوال من ويرضاه، اهللا حيبه ما لكل جامع اسم«:هي العبادةو

م الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم يا أَيها الناس اعبدوا ربكُ﴿: تعاىل قال
    ]٢١: البقرة[ ﴾تتقُونَ
  :والصفات األمساء توحيد: ثالثاً

  .  r نبيه سنة أو كتابه يف لنفسه أثبتها اليت. والصفات األمساء من له مبا وجل عز اهللا إفراد وهو
لَيس كَمثْله شيٌء وهو  ﴿ :تعاىل قال كما وصفاته أمسائه يف مثيالً له جيعل بأن املماثلة ونفي

ريصالب يعم٢( ]١١: الشورى[ ﴾الس(.  
 يف ند وال له شريك ال،الصمد الفرد األحد، الواحد أنه وتعاىل تبارك بربنا التعريف فخالصة

 أمسائه من شيء يف له نظري وال له شبيه وال ملكوته، من ذرة يف معه متصرف وال وربوبيته، إهليته
  .)٣(وصفاته

 
 

                                      
 الرابعة الطبعة املغين، دار( احلميد، عبد حسن علي حتقيق العبودية، تيمية، بن عبداحلليم بن امحد الدين تقي اإلسالم شيخ)  ١(

 . ١٧ص) م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥

 الطبعة السعودية، اجلوزية، قيم ابن دار( التوحيد، كتاب على املفيد القول العثيمني، صاحل بن حممد العالمة الشيخ فضيلة:  انظر)   ٢(
 . بعدها وما. ١/١٢١ احلكمي حافظ القبول، معارج :وانظر.  ١٧ - ٩/ ١)  هـ١٤٢٤ حمرم، الثانية،

 .١٦٨/ ١ ياحلكم حافظ القبول، معارج: وانظر)   ٣(
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 مابني الدراسات تنوعت وقد والدراسة، بالبحث والنصرانية النصارى موضوع نوالباحث تناول

 مجع من على أعثر مل أنين غري ،u واملسيح بالنصارى املتعلقة األمور من أكثر أو موضوع على مقتصر
  .واحد حبث يف االعتقاد مسائل يف النصارى قادواعت u باملسيح املتعلقة املسائل مجيع

 فيه النصارى واعتقاد املسلمني عند u املسيح شأن يف تفرق ما جتمع الدراسة هذه فإن ولذلك
  .عليهم والرد اإلميان أركان يف

 عام بشكل u عيسى قصة تناولت ما منها ،قسمني إىل تنقسم فإا السابقة الدراسات أما
  :ومنها

  :والسنة الكتاب ضوء يف مرمي بن عيسى )١
 اآلداب كلية من واحلديث التفسري يف ماجستري رسالة احلبيب صاحل بن اهللا عبد منرية للباحثة

 . هـ١٤٠٧- ١٤٠٦عام بالرياض للبنات

 عن للحديث منها األول جعلت: فصول مخسة يف u عيسى موضوع الباحثة تناولت وقد
 عن والثالث ،r بالرسول والبشارة واإلجنيل توراةال فيها مبا u رسالته عن والثاين ومولده، نسبه

  .  u ونزوله رفعهب رسالتها ختمت مث ،u معجزاته عن والرابع عليهم، والرد منه إسرائيل بين موقف
  :الكرمي القرآن يف u مرمي بن عيسى )٢

 حممد اإلمام جامعة من وعلومه القرآن يف دكتوراة رسالة السامدي اهللا عبد بن مصلح للباحث
 . هـ ١٤١٦ -١٤١٥ عام اإلسالمية سعود بن

 عدة يف u عيسى حقيقة عن األول الباب يف حتدث: أبواب ثالثة يف رسالته الباحث جعل وقد
 - السالم عليها -  أمه عن احلديث فيه وتناول ،الكرمي القرآن بينه كما عيسى بشرية عن األول ،فصول

 r حممد بنبوة والتبشري. u نبوته عن باحلديث فخصه الثاين لبابا أما . uومشائله وفضائله وعبودية
 وضمنه  األرض إىل ونزوله السماء إىلu رفعه عن الثالث الباب فصول، ثالثة يف األناجيل وحتريف
 .الصلب قضية

  :u عيسى قصة يف اإلسرائيليات )٣
 امع املكرمة مبكة للبنات التربية كلية من ماجستري رسالة احللواين الرحيم عبد سناء :ةللباحث 
  . هـ ١٤٢٠

 األخبار رواية يف وخطورا u عيسى قصة يف اإلسرائيليات عن رسالتها يف الباحثة حتدثت
 لتفسري تطبيقي منهج عرضت مث التفاسري كتب من اإلسرايئلية الروايات مجعت مث منها املكثرين وعن

  .  uعيسى قصة يف متمثالً اإلسرائيليات عن بعيداً الكرمي القرآن
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

u  
 :الزمان آخر يف ونزوله u عليه عيسى رفع )١

 اإلسالمية سعود بن حممد ماماإل جامعة من ماجستري رسالة كجيك أوانج العزيز عبد: للباحث
 .هـ ١٤٠٢-١٤٠١ عام العقيدة قسم

 اشتمل: أبواب أربعة يف  تهرسال جعل وقد ،ورفعهu املسيح حياة عن رسالته يف الباحث حتدث
 كلمة إطالق من املراد: عن األول يف حتدث: فصول عدة يف ونبوته u املسيح حياة على األول الباب
 u عيسى نشأة عن فتحدث والثاين ووالدته، املسيح محلو ،مرمي يف والنفخ ،به والبشارة ،u املسح
 املسيح نبوة عن حتدث مث .ائلهومش u عيسى صفة عن احلديث فتناول الثالث والفصل ،وتربيته
  املسيح وفاة عن الثالث والباب والنصارى، اليهود نظر يف املسيح عن حتدث الثاين الباب ويف .ودعوته
u ايته وأسبابه الصلب قضية وضمنه ،ورفعهالرتول مبسألة خصه الرابع والباب عليهم، والرد و. 

 يف املسلمني عقيدة بني مث ،املسيح نزول يف الضالة رقالف بعض رأي مث والنصارى اليهود بآراء ابتدأها
  . r حممد بشريعة حكمه عن رسالته وختم. u املسيح نزول

 :اإلسالم وموقف النصرانية التثليث عقيدة )٢

 اإلسالمية الثقافة قسم سعود امللك جامعة من ماجستري رسالة كانة صاحل عباس للباحث
 .هـ ١٤٠٤- ١٤٠٣عام

 وعقيدة النصرانية األصول عن األول يف حتدث: األول ،أبواب الثث يف الرسالة جعل وقد
 . التثليث وعقيدة األناجيل عن والثاين ،التثليث وعقيدة التوراة عن :األول ،فصلني يف التثليث

 اامعو النصرانية، التثليث عقيدة يف وأثره بولس والقديس ،الوثنيات عن :الثاين الباب أما
 اإلسالم وموقف بالتثليث القول يف النصارى عقيدة عن :الثالث الباب أما لتثليث،ا يف وأثرها النصرانية

 :الثالثو ،أمره وحقيقة اإلبن عن :الثاينو اآلب ةألوهي بعنوان :األول ،فصول ثالثة على وحيتوي .منها
  . عليها والرد النصارى عند القدس الروح ألوهية عن
  :هامن اإلسالم وموقف والصلب التثليث عقيدتا )٣

 .هـ ١٤٠٣- ١٤٠٢ القرى أم جامعة من ماجستري رسالة توري باىل يونس للباحث
 .املسيحية مصادر أهم وبني ،إليها التحريف تسرب قبل املسيحية الديانة عن باحلديث رسالته بدأ

 ،املسيحيني عن وأطوارها التثليث عقيدة عن األول يف فتحدث :أبواب ثالثة يف رسالته جعل وقد
 الثاين الباب أما .التثليث عقيدة من والسنة الكرمي القرآن موقف عن حتدث مث ،التثليث دةعقي ومصادر
 ورأي u املسيح صلب عدم على األدلة تناول مث ،ومصادرهم بدأت، ومىت والفداء الصلب عن فكان
 يوالراز واأللوسي جرير كابن فيهم العلماء بعض بأقوال فخصصه األخري الباب أما .ذلك يف اليهود

  .والسنة القرآن من واألدلة ،u عيسى نزول إىل واإلشارة والغزايل
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  :حتريف من أصابه وما النصرانية الديانة يف التوحيد )٤
 سعود بن حممد اإلمام جامعة من ماجستري رسالة احلاج حممود أمحد الشيخ حممد للباحث

  .هـ ١٤٠٠ عام املعاصرة واملذاهب العقيدة قسم اإلسالمية
 نشأ اليت البيئة عن احلديث مث ،فيه املذاهب وبعض ونشأته الدين معىن عن لرسالته  الباحث مهد

 األول :فصول أربعة يف الرسالة جعل مث .احلقيقية املسيح ودعوة التوحيد عقيدة وتاريخ ،املسيح فيها
 التثليث موضوعه :والثالث ،النصرانية يف التوحيد عن االحنراف مصادر :الثاينو ،واحد اهللا دين موضوعه
  .ورسوله اهللا عبد u عيسى أن على اإلجنيلية األدلة عن :الرابع والفصل النصارى، عند املسيح وإلوهية

 عام دمشق يف القلم دار أصدرته "التثليث إىل التوحيد من النصرانية" بعنوان الرسالة طبعت وقد
  .)م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣(

 االعتقاد وأصول ،بنبوته املتعلقة ملسائلا u عيسى قصة من مجع من على أعثر مل هذا على وبناء
  .القبول اهللا وأسأل الدراسة هذه يف مجعته ما وهذا واحد، مؤلف يف وردا عرضا
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 القرآن يف ذكرمها وجاء ،والسالم الصالة عليهما وأمه مرمي بن بعيسى والسنة القرآن اعتىن لقد
 كنف ويف ،تربت وأين ،ونشأا بتا، مرمي أم ومحل ،عمران آل أسرة من ابتداء مفصل بشكل الكرمي
 تفرق من ذلك تال ما مث يه،ف اعتقادها جيب اليت والعقيدة ،ونبوته ،ووالدته بت، عيسى أم محل إىل من؟
  . السالم وأزكى الصالة أفضل نبينا وعلى عليه فيه احلق القول عن وخروج شأنه، يف

 مستقالً بذكره سواء مرة، وعشرين مخساً فيه ورد فقد الكرمي، القرآن يف ذكره حيث ومن
  .السالم همعلي والرسل األنبياء ذكر معرض يف بذكره أم عنه، اهللا حكى وما وأحواله بأخباره

 مرة وعشرون ثالث منها مرة، وثالثني أربعاً ذكرها ورد فقد السالم، عليهما مرمي أمه أما
    .)١(u  ذكره عن جمردة مرة عشرة وإحدى ،u بعيسى مقرونة

 يف سورة ذُكرت فقد وشأا، مبكانتها السالم عليها مبرمي الكرمي القرآن اهتمام من إن كما 
  .السالم عليها مرمي أسرة هم الذين عمران بآل وأخرى السالم، عليها) مرمي( رةسو وهي بامسها، القرآن

 بني ومكانته فضله وبينت كذلك، به النبوية السنة اعتنت فقد السالم، عليه شأنه عظيم ومن
  .العاملني نساء بني ومكانتها أمه فضل عن واحلديث وفضائل، خصائص من به ختصا وما األنبياء،

 لفضلهما إجالال واألحباث والرسائل الكتب فيهما فأفردت كذلك، املسلمون ما اعتىن وقد
  .شأما وعظيم

 ،السالم عليها أمه عن احلديث جيدر ،فيه املسلمني وعقيدة u عيسى ذكر يف البدء قبل ولذلك
  . والسنة الكتاب يف وردت كما وفضائلها ،ونشأا ،ووالدا

  
  
  

                                      
 هـ١٤١٩،  االوىل الطبعة بريوت، الشامية الدار،  دمشق دار(  أحداث، وحتليل وقائع عرض القرآين القصص اخلالدي، صالح. د)  ١(

 .٤/١٦٣)  م١٩٩٨ -
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 طريق هلم وييسر العالية، بالفضائل عليهم ومين وخيتارهم، يصطفيهم أصفياء، عباده من تعاىل هللا
  .هموغري األنبياء فمنهم متفاوتة، درجات على اصطفائهم يف وهم الصاحلة، األعمال

  . )عمران آل( السالم عليها مرمي أسرة :الكرمي القرآن أخرب كما األخيار املصطفني هؤالء ومن
   ]٣٣: آل عمران[ ﴾إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ علَى الْعالَمني﴿:تعاىل قال

  : أقوال على اختلفوا عمران بآل نياملقصود املفسرون تناول وعندما
  . إبراهيم آل :هم عمران آل فقيل
  .    نعمرا ابنة أمه ألن ؛عيسى :عمران آل وقيل
  .نفسه يعين :عمران آل وقيل
   .)١(املؤمنون :عمران آل وقيل
 آل أن على دللنا وقد املؤمنني، :عمران وآل إبراهيم آل ،ب عىن وإمنا« :)٢(جرير ابن وقال

  . )٣(»دينه على وقومه أتباعه الرجل

  .املؤمنون :عمران وآل)٤(عباس ابن قال« 
   .)٥(»اخلصوص به فاملراد عاماً اللفظ كان وإن ،مرانع آل بعض صطفاءباال املراد  أن :وحاصله
ذُريةً بعضها من بعضٍ واللَّه سميع ﴿ :تعاىل فقال ،نصيب االصطفاء هذا من ولذريتهم

 يمل٣٤: آل عمران[ ﴾ع[   
  .)٦(»وطاعته اهللا توحيد يف واحدة وملتهم واحدة، وكلمتهم بعض، دين بعضها دين ذرية«فهم

                                      
 دار( املهدي، الرزاق عبد:  حتقيق ،٤/٦٥ ،) القرطيب تفسري( القرآن ألحكام اجلامع القرطيب، األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد أبو)  ١(

 ). م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤  طبعة،  لبنان - بريوت العريب، الكتاب

 طربستان أهل من البديعة التصانيف صاحب العصر عامل اتهد العلم اإلمام: الطربي جعفر أبو كثري بن يزيد بن جرير بن مدحم)   ٢(
 النبالء أعالم سري ذيب. (األمم أخبار يف ملشهورا الكتاب وله االجتهاد أئمة كبار من الترحال، أكثر) هـ٢٢٤( سنة مولده

٢/٢٨(. 

 حممد، البكري الرزاق عبد أمحد: حتقيق ،) الطربي جرير ابن تفسري( القرآن تأويل عن البيان جامع الطربي، جرير بن حممد جعفر أبو)  ٣(
 . ٣/١٧٤٥ ،)م٢٠٠٥ -  هـ١٤٢٥ ألوىلا الطبعة السالم، دار( احلميد، عبد مرسي حممود، خلف اللطيف عبد حممد، حممد عادل

 بشعب ولد العباس أبو، التفسري وإمام العصر وفقيه األمة حرب:اهلامشي القرشي املطلب عبد بن العباس r اهللا رسول عم ابن عبداهللا)   ٤(
 خلق عنه ىورو الصحابة، من مجع وعن عنه وحدث شهرا، ثالثني من حنوا r الرسول صحب سنني، بثالث اهلجرة قبل هاشم بين
 .)١/١٠١ النبالء أعالم سري ذيب( ٦٧أو٨ سنة تويف باحلكمة، r الرسول له دعا..كثري

 البخاري،عمدة على العيين باسم املشهور العيين أمحد بن حممود حممد أيب الدين بدر العالمة وانظر ،٦/٥٧٢ حجر ابن ،الباري فتح)   ٥(
 ).بريوت، العريب التراث ءإحيا دار( ،٢٢-٨/١٦ البخاري، صحيح شرح القاري

 .٣/١٧٤٦ الطربي جرير ابن تفسري)   ٦(
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 يف املفسرين اختالف على) عمران آل( بـ اآلية يف املقصودين من هم السالم عليها مرمي سرةفأ 
  .غريهم معهم يدخل أم فحسب، األسرة أفراد هم هل عمران، آل اعتبار

 :أمرين أحد فهو اآلية يف املذكور عمران آلل اهللا باصطفاء الشرعي املراد أما
 األديان، سائر على اختاره يأ دينهم، اصطفى اآلية يف ذكر مبن أسوة االصطفاء يكون أن إما

 .اإلسالم اجلماعة هؤالء دين ألن
  .)١(إبراهيم آل من عمران لوآ بالرسالة، اآلية يف املذكور االصطفاء يكون أو
 وآل :فقال خصص مث ذريته، من واخللص آدم اهللا اصطفاء عن حتدث أن بعد :)٢(كثري ابن قال
 آل وهم الطاهر، الطيب البيت هذا فضل ذكر مث. إسحاق وبنو مساعيلإ بنو فيهم فدخل إبراهيم،
 بن عمران هو: إسحاق بن حممد عند كما وامسه السالم، عليها مرمي والد هذا بعمران واملراد عمران،
  . هذا خبالف عساكر ابن وذكره داود بن سليمان بن... بن حزقيا بن منشا بن أمون بن باشم

  .u داود ساللة من أا خالف وال
  .زمانه يف إسرائيل بين صالة صاحب أبوها وكان

   .)٣(العابدات قبيل من فاقوذ بنت حنة أمها و
 من اًوعامل صالم، وصاحب إمامهم، كان أنه املفسرون، ذلك قال كماuعمران فضائل فمن
  .وعليتهم القوم أكابر من وأنه علمائهم،

 ،موحدة صاحلة تعاىل، هللا خاشعة متضرعة امرأة أا القرآنية، اآليات بينت فكما مرمي أم وأما
 .وحاجتها سؤهلا تطلب ومنه ،وخالقها را إىل وااللتجاء العبادة من تكثر

 أمها محل كان وكيف ،السالم عليها مرمي خرب عمران آل باصطفاء وطّأ سبحانه اهللا فإن ولذلك
 ذكر إىل ذلك بعد منه يخلصل العادات، خرقت وعجائب وعظات، عرب من فيها ماو وحياا ا،

  . )٤(u عيسى
 سلسلة وهي مباركاً، ربطاً يربطها فإنه عمران، وآل بأمها مرمي الكرمي القرآن يربط وعندما«
   .)٥(» عمران آل تسلسل مع التوحيد عقيدة تسلسل على تأكيد هي إمنا فراغ، من تأيت ال متسلسلة

                                      
 األوىل بريوت،الطبعة الكتب، عامل(  شليب عبده اجلليل عبد.د: حتقيق وإعرابه، القرآن معاين الزجاج، إبراهيم إسحاق أبو) ١(

 . ١/٣٩٩). م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

 ولد تيمية ابن شيخه إىل مييل كان كثرية، مصنفات وفقيه،له مفسر ؤرخ،وم حمدث: الدمشقي كثري بن عمر بن إمساعيل:  كثري ابن)  ٢(
 ).١/٣٧٣ املؤلفني معجم() هـ٧٧٤ - هـ٧٠٠( عامي بني عاش دمشق، يف ونشأ وانتقل ببصرى

 -هـ١٤٢٦، ىلاألو الطبعة لبنان، - بريوت، حزم بن دار( والنهاية، البداية الدمشقي، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أيب)  ٣(
 . ١/٢٥٨ ،)م٢٠٠٥

 هـ١٤٠٨ اليمامة، ودار كثري ابن ودار محص - سورية اإلرشاد، دار( وبيانه، الكرمي القرآن إعراب الدرويش، الدين حمي/أ:  انظر)  ٤(
 .٤٩٦-١/٤٩٥)  م١٩٨٨ -

 )م٢٠٠١ - هـ١٤٢١،  األوىل الطبعة وت،بري،  دمشق للطباعة قتيبة دار( األناجيل، و القرآن بني النصرانية العقيدة، الباش حسن)  ٥(
١/٤٤. 
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 ما احلديث يف جاء ألنه ،u موسى أبو مرانع اآلية هذه من املقصود أن العلماء بعض ذكر وقد
  .)١(»...u عمران ابن موسى على يب أسري ليلة مررت«r الرسول قول يف عمران امسه أن على يدل

. املفسرين من مجع ذلك أكد كما السالم، عليها مرمي والد عمران أنه ذلك يف الصحيح ولكن
 عمران أن على ذلك فدل طرف، فيها قصتهما من يذكر فلم روناوه موسى وأما«: اآللوسي قال

 ونص بعد اصطفاءها ذكر تعاىل اهللا أن مرمي، أيب به املراد كون يرجح وأيضا مرمي، أبو هو املذكور
  .)٢(»عليه

 املرأة هذه بشأن القرآن واهتمام ،عمران امرأة مرمي بأم الذكر وختصيص ،األسرة هذه وبذكر
   .)٣(اهتمام أي رهاتع ومل ،الشخصية ذهه األناجيل تذكر مل باملقابل فإنه الصاحلة

                                      
 .١/١٠٥  r بالرسول اإلسراء باب - اإلميان كتاب:  مسلم صحيح)  ١(

 ـ بريوت الفكر، دار( العرب، حسني حممد املثاين، والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح السيد، الدين شهاب الفضل أيب)   ٢(
 .٣/١٣١)  م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ لبنان،

 .١/٤٤ الباش، حسن، األناجيل و القرآن بني النصرانية العقيدة:  انظر)   ٣(
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  :ووالدا ا احلمل
 ملثلها يولد فال احلمل، من ويأس سن كرب على السالم، عليها مبرمي عمران امرأة محل كان لقد

  . العمر ا وتقدم أسنت، حىت الولد عنها أمسك اهللا وأن املفسرون، ذكره كما
 دعت مث ومتنته، ولداً فاشتهت النفس، يف مفطور الولد وحب شي، كل فوق اهللا رادةإ أن إال 

 خلدمة لتحررنه ،اًولد رزقت هي إن منها، الصادر بالنذر األمنية هذه تؤكد وهي ذكراً، يرزقها أن اهللا
  .الذكور إال حيررون ال كانوا القوم أن الرغم على املقدس بيت

ِْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن إ﴿:فيقول نذرها وعن عنها حكاية مرانع امرأة عن تعاىل اهللا خيرب 

      ].٣٥: آل عمران[ ﴾َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع اْلَعِلیُم
 أن تعاىل اهللا فدعت الولد، تهتفاش حتمل، ال امرأة وكانت :اآلية هذه تفسري عند كثري ابن يقول

 خالصاً :أي حمرراً يكون أن نذرت احلمل، حتققت فلما فحملت، دعاءها، اهللا فاستجاب ولداً، يهبها
   .)١(املقدس بيت وخلدمة للعبادة مفرغاً

 متنت كما ذكراً يكن مل املولود أن غري محلها؛ وضعت مث فحملت، دعاءها اهللا استجاب وعندما
    ].٣٦: آل عمران[ ﴾رب إِني وضعتها أُنثَى﴿ :وقالت را إىل فلجأت ،أنثى نتكا بل لنذرها،

 مبا عامل اهللا ألن مبفهومه، اإلخبار مرادها وليس للتحسر،« هذا قوهلا نإ :العلماء بعض يقول
 حيث ؛ارواالعتذ به، التزمت مبا والوفاء وعدها، حتقيق من فاا ملا احلسرة إظهار املراد بل وضعت،

   .)٢(»نذرته مبا للقيام يصلح ال مبولود أتت
 تعظيم أجل من وإمنا ،للتحسر ليس وهو ،هذا قوهلا سبب يف أخر رأياً العلماء بعض ذكر بينما

 عليه خيفى أن له والترتيه ،واخلضوع ،هللا التسليم معىن وفيها«: ذلك يف )٣(القرطيب يقول .له والتسليم اهللا
 على قالته وإمنا ،املؤمن نفس يف تقرر قد شيء كل يف اهللا علم ألن اإلخبار؛ يقطر على تقله ومل ،شيء
   .)٤(»تعاىل هللا والترتيه التعظيم طريق

                                      
 . ١/٣٣٩ كثري، ابن تفسري: انظر)   ١(

 املؤيد دار األشقر، اهللا عبد سليمان حممد: اختصار الشوكاين،، القدير فتح من التفسري زبدة وانظر ،١/٤٩٨ الكرمي القران إعراب)   ٢(
 .٦٨ص) .م١٩٩٩ - هـ٥/١٤٢٠.  ط الرياض، -

 تويف جملدا ١٥ يف القرآن ألحكام اجلامع: تصانيفه من مفسر،: املالكي القرطيب األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد)   ٣(
 ).٣/٥٢املؤلفني معجم) ( هـ٦٧١(

 . ٦٩ ،٣/٦٨ القرطيب، تفسري)   ٤(
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 ويف﴾واللَّه أَعلَم بِما وضعت﴿: فقال أمرها إليه سيؤول وما املولودة هذه شأن من أعلى اهللا ولكن
 مآل جاهلة وهي ،األمر بادئ له تأبه مل الذي ملولودا شأن من سيكون مبا التصريح دون إفادا« هذا
   .)١(»والسالم الرأفة رسول ستلد اليت املولودة هذه أمر

 شأنه، وتفخيم وضعته، الذي املولود لتعظيم سيقت اعتراضية اجلملة«: )٢(األلوسي يقول
 دقـائق و عظـائم  من به علق وما وضعته، الذي بالشيء أعلم واهللا: أي بقدره، هلا والتجهيل
  .)٣(»كله ذلك عن غافلة وهى اآليات، وواضح األسرار،

 يف ومقصودها﴾ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى﴿ :فقالت أنثى املولود بأن را إىل معتذرة هلا اخلطاب عاد مث
 األنثى وأن ا، وأقوم اخلدمة، على أقوى الذكر ألن األقصى؛ املسجد وخدمة العبادة يف واجللد، القوة
  .)٥( والنفاس احليض من يعتريها ملا ؛باخلدمة والقيام)٤(القدس لدخول األحوال بعض يف تصلح ال

    ]٣٦: آل عمران[ ﴾ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى﴿عنها حكاية تعاىل قال مث« :)٦(الرازي وقال
 ةعد من التفضل هذا وسبب ،األنثى على الذكر الولد تفضيل مرادها أن :األول: قوالن وفيه

  : وجوه
  .   اإلناث دون الذكور حترير يجوز شرعهم أن :أحدها
 من يعتريها ملا األنثى يف ذلك يصح وال ،العبادة مواضع خدمة على يستمر أن يصح الذكر نأ :الثاين

  .   النسوان أعراض وسائر احليض
  .     دمةاخل على تقوى ال ضعيفة فإا األنثى دون للخدمة وشدته لقوته يصلح الذكر :الثالث
  .  األنثى كذلك وليس بالناس واالختالط اخلدمة يف عيب يلحقه ال الذكر أن :الرابع

 الذكر قالت كأا ،الذكر على األنثى هذه ترجيح الكالم هذا من املقصود أن :الثاين والقول
 اهللا وهوبةم هي اليت كاألنثى مطلويب يكون الذي الذكر وليس ،تعاىل اهللا موهوبة األنثى وهذه مطلويب
 الرب يفعله ما بأن عاملة اهللا جالل معرفة يف مستغرقة كانت املرأة تلك أن على يدل الكالم وهذا ،تعاىل
  .)٧(لنفسه العبد يريده مما خري بالعبد

                                      
 . ١/٤٩٨ الدرويش الدين حمي،  الكرمي القران إعراب)   ١(

 وتويف) هـ١٢١٥(بغداد يف ولد العلوم، بعض يف مشارك حنوي، لغوي أديب، فقيه، حمدث، مفسر، :األلوسي عبداهللا بن حممود)  ٢(
  ).٣/٨١٥ املؤلفني معجم( جملدات، تسع يف املثاين والسبع القران تفسري يف املعاين روح: مؤلفاته من) هـ١٢٧٠(ا

 . ١٣٥/ ٣  األلوسي تفسري)  ٣(

 .  ٤/٣١١  البلدان معجم. املقدس للبيت اسم: القدس)  ٤(

 . ٤/٦٨ القرطيب، تفسري:وانظر.  ٣/١٧٤٩ الطربي جرير ابن وتفسري ١/٣٣٩ كثري ابن تفسري: : انظر)  ٥(

 ،هـ٥٤٤( سنة ولد واملصنفني، واحلكماء األذكياء كبري املفسر،  األصويل: الطربستاين القرشي احلسني بن عمر بن حممد الدين فخر ) ٦(
 .)٣/١٦٦  النبالء أعالم سري ذيب) ( هـ٦٠٦ سنة وتويف

 .٨/٢٤ الرازي الكبري، التفسري:  انظر)   ٧(
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 بأن ،العبد يريده ملا خري الرب يفعله وما اهللا موهوبة األنثى ألن هذا؛ الرازي قول وسيلاأل تعقب وقد 
رب إِني وضعتها ﴿ : قوهلا من املستفاد والتحزن التحسر ينايف فألنه«: فقال نظر فيه القول هذا
  .)١(»األنثى على الذكر لترجيحها هو إمنا ذلك حتزا فإن. ]٣٦: آل عمران[ ﴾أُنثَى

  .املراد هو القولني أي يف صريح نص يوجد وال ،وجاهته القولني من ولكل

 له امسا  املولودة هلذه فاختارت وإمتامه، النذر هذا على مصرة كوال مرمي أم أن اآليات بينت مث
  .)٢(»لغتهم يف الرب خادم« :مرمي ومعىن﴾وإِني سميتها مريم﴿ :فقالت اخلادم أو العابدة معىن

 والغرض«: الدرويش الدين حمي فيقول ،واختياره االسم ذا تصرحيها سبب يف كالم وللعلماء
 ثانياً، عصمتها ورجاء ،أوالً املقدس بيت خبدمة إليه واالزدالف اهللا، إىل التقرب :بالتسمية حالتصري من
 )٣(بالسدانة خليقة تكن مل وإن إا: أي ثالثاً الوفاء على لعزمها وإظهاراً ،العابدة لغتهم يف مرمي فإن

  . )٤(» املطيعات العابدات من تكون أن فأرجوا
    ].٣٦: آل عمران[ ﴾ا بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ وإِني أُعيذُه﴿قالت مث
 تعيش أن تفاؤال -  u عيسى ولدها وهو ذريتها وعوذت ،الشيطان شر من U باهللا عوذا 
  . )٥(سبيال عليها له جيعل ومل ،منه وذريتها فأعاذها ذلك هلا اهللا فاستجاب -  الذرية تنجب وأن املولودة

 وابنها هلا اهللا إعاذة عن r الرسول فيها خيرب وغريها )٦(الصحاح يف كثرية أحاديث تورد وقد
 آدم بين من ما« :يقول r اِهللا رسولَ مسعت: قال t  هريرة أبو  رواه ما منها ،الرجيم الشيطان من

إال مولود همسالشيطان ي هِلُّ يولد حنين صارخاً فَيستم سم ،الشيطان م غريأبو يقول مث. وابنِها رمي 
  .» )٧( ]٣٦: آل عمران[ ﴾ وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ﴿  :هريرة

 ما آثرت اليت الصاحلة املرأة ولكنها مثلها، ينذر يكن ومل أنثى، أا رغم مرمي أم نذر اهللا قبل وقد
 ابتداًء أحداث من هذا يلي وما هلا اهللا وقبول ووالدا محلها صةق لتكون نفسها، حظوظ على اهللا عند

  .النساء كل على ا تتميز شأن هلا فسيكون حوهلا األنظار للفت

                                      
 .٣/١٣٦ األلوسي تفسري)   ١(

 . ٤/٧٠ تفسريالقرطيب)   ٢(

 .٢/١٥٨٣ احمليط القاموس اخلدمة:  البيت سدانة)   ٣(

 .٣/١٣٦ سياأللو تفسري:   وانظر ،٤٩٩-١/٤٩٨ الكرمي القران إعراب)   ٤(

 .٣/١٧٥٠ جرير ابن تفسري يف ورد وقد ،١/٣٣٩ كثري ابن تفسري: انظر)   ٥(

 مصطلح تيسري. علة وال شذوذ غري من منتهاه إىل مثله عن الضابط العدل بنقل سنده اتصل الذي احلديث صحيح مجع: الصحاح)   ٦(
 .٣٤ص الطحان، احلديث،

 ٤/١٦٤ واذكر يف الكتاب مرمي ﴾ ﴿:تعاىل اهللا قول باب- عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب:  البخاري صحيح)   ٧(
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 من كثري من وأمت أكمل ،األنثى هذه وصارت ،نذرها اهللا وتقبل ،قلبها اهللا فجرب« :)١(السعدي يقول
 :تعاىل اهللا قال وهلذا بالذكر حيصل مما عظمأ ،املقاصد من بتا وحصل ،أكثرهم من بل ،الذكور

  .)٢(  ]٣٧: آل عمران[ ﴾فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا ﴿
  .ورعايتها بنشأا تكفل ومن نشأا عن أخرب والدا عن الكرمي القرآن إخبار وبعد 
  :وكفالتها نشأا

 من وهذا إكرام، أميا ويكرمها وحيوطها يرعاها نيب ظل يف ةكرمي نشأة السالم عليها مرمي نشأت
 اخلدمة من منها يطلب مبا تقوم أن تستطيع فلن بتا، أمها لنذر ووفاًء بتا، وعنايته املولودة ذه اهللا لطف

  . والعبادة والعفة اخللق يف رفعة على وهي إال املقدس بيت يف والعبادة
 كونه ومع وذيبها، تربيتها على يقوم من هو زكريا  اهللا نيب جعل نأ بتا اهللا لطف مجيل ومن

  .قيام خري وزوجه عليها سيقوم هلا قريب الوقت ذات يف فهو النبوة، شرف حيمل
   .)٣(»املصلحني الكاملني من تربيته يتوىل من جيعل أن العبد على اهللا منة من وهذا«: السعدي قال

  ].٣٧: آل عمران[ ﴾ا َربَُّھا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَھا َنَباًتا َحَسًنا َوَكفََّلَھا َزَكِریَّاَفَتَقبََّلَھ﴿ :تعاىل اهللا قال 
وما كُنت لَديهِم إِذْ ﴿تعاىل قال كما ،عليه)٤(القرعة خبروج السالم عليها ملرمي زكريا كفالة ثبتت وقد

ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُونَ أَقْلَامونَ يمصتخإِذْ ي هِميلَد تا كُنم٤٤: آل عمران[ ﴾و.[    
 فيه، اهللا تعبد فكانت سواها، يدخله ال املسجد، من شريفا مكانا زكريا هلا اختذ«: كثري ابن قال

  . )٥(»نوبتها جاءت إذا البيت سدانة من عليها جيب مبا وتقوم

 مع األقالم فجرت اقترعوا« الق t عباس ابن حديث من صحيحه يف البخاري روى وكما
  .)٦(»زكريا فكفلها اجلرية زكريا قلم وعال ،اجلرية

  .هلا اهللا وقبول ،u زكريا اهللا نيب قبل من هلا والرعاية ،الكرمية النشأة هذه ومع
  

                                      
 تويف) هـ ١٣٠٧( سنة بنجد بالقصيم ولد واعظ، متكلم، أصويل حمدث، مفسر،: النجدي السعدي ناصر بن الرمحن عبد)   ١(

 يف الواضح احلق القران، تفسري يف املنان الكرمي تيسري: الكثرية مؤلفاته من جند، علماء على العلم وطلب القرآن، حفظ) هـ ١٣٧٦(
 .)٢/١٢٢ املؤلفني معجم. (املرسلني األنبياء توحيد

 .١/١٤٩ السعدي تفسري)   ٢(

 . ١/٣٤٠ كثري ابن: وانظر.١٤٩/ السعدي تفسري)  ٣(

 .٨/٢٦٦ .ربالع لسان. دونه القرعة أصابته: أي القرعة له كانت ويقال القوم، اقترع ومنه املسامهة،:  القرعة)   ٤(

 .٥/٣٦١ حجر ابن، الباري فتح: وانظر. ١/٢٥٩ كثري ابن والنهاية، البداية)   ٥(

 .٣/١٨١ املشكالت يف القرعة باب الشهادات، كتاب: البخاري صحيح)  ٦(
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 اهللا إصالح إىل تعود كلها بأقوال والقبول احلسن اإلنبات هذا من املقصود العلماء تناول فقد
 ،القبول أسباب من هلا يسر ومبا ،والتبتل العبادة من عليه كانت مبا وأخراها دنياها خري فيه كان ملا حاهلا
  . )١(بالصاحلني قرا ومبا
ذَلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ ﴿ :ذلك يف تعاىل قال كما

    .]٤٤: آل عمران[ ﴾مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ
 وال آية فيها يرد مل أنه غري الكفالة، كيفية يف كثرية روايات كتبهم يف املفسرون أورد وقد

 ولذلك الكرمي، القرآن مبهمات من وهذا االقتراع، كان كيف يبني r الرسول عن صحيح حديث
وما كُنت لَديهِم ﴿: تعاىل قوله همتفسري عند املفسرين كتب يف مذكورة وهي ،ذكرها عن أعرضت

 جرير ابن عند كما ﴾إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ
  .)٢(وغريهم كثري وابن والقرطيب
 رعايتها توىل اهللا وأن عليها، بالثناء تناوهلا إذ ؛الوضوح هرظا القرآين النص فإن ،قيل ما ومع 
  .السالم وأزكى الصالة أفضل نبينا وعلى عليه زكريا اهللا نيب زماا يف الناس أفضل وكفلها وتربيتها،

 والذي ،اهللا بيت هو إمنا مرمي فيه تربت الذي فالبيت« :الشتيوي الدكتور يقوله مبا هذا وأختم
 نبات فأي: اهللا عند من هو إمنا بت تغذت الذي والطعام ،اهللا أنبياء من نيب وتنشأا اتربيته على قام

  .)٣( »الكرمي النبت هذا من وأحسن أطيب
 اليت والصفات الفضائل من بكثري الشريفة املرأة هذه متتعت أن النبيلة التربية هذه نتيجة وكان

  .ايلالت املطلب حديث هو والذي ،العاملني نساء بتا فاقت
  
  
  

                                      
 .٣/٧٠ القرطيب تفسري وانظر. ٣/١١٢ ،١/٣٤٠ كثري ابن تفسري:  انظر)   ١(

 .١/٣٦٤ كثري ابن وتفسري ،٤/٨٦ القرطيب تفسري:  انظر و ٢٦٨-٣/٢٦٧ الطربي جرير ابن تفسري :انظر)   ٢(

 .٣٥ ص، )م١٩٨٩ - هـ١٤١٠األوىل، الطبعة القاهرة، احملمدية، الطباعة دار( مقارنة، دراسة الشتيوي،النصرانية رجب حممد/ د)  ٣(
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 هلذه اهللا أنبياء من نيب يد على الصاحلة والتربية الكرمية النشأة مع وأسرا ملرمي اهللا اصطفاء إن
 الفاضلة، واألخالق بالعبادة النساء وفاقت غايته، الكمال من بلغت أن ذلك مثار من كان ،اجلليلة املرأة
 من أكثر يف r رسوله عليها وأثىن العاملني، نساء على واصطفاها وتعاىل، تبارك را عليها أثىن حىت

  .سيأيت كما حديث
 وتناثر فيها قيل ما واختصار مجعها سأحاول ما والصفات الفضائل من وتعاىل تبارك اهللا فحباها

  . والالحقني السابقني كتب يف
  :صديقة أا: صفاا فمن

  .النبوة مرتلة بعد البشرية فضائل يف الثانية املرتلة هي الصفة وهذه ،بلغتها اليت الصفات أهم وهي
ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا ﴿: تعاىل قال 

امالطَّع أْكُلَان٧٥: املائدة[ ﴾ي.[   

 وصفة .]١٢: التحرمي[﴾كَلمات ربها وكُتبِه وكَانت من الْقَانِتني وصدقَت بِ﴿:ذكره جل ويقول
 النبيني مع عليهم اهللا أنعم ذينلا من أم وبني أهلها اهللا امتدح قد ،فاضلة ومرتبة عالية، مرتلة الصديقة
  .والصاحلني والشهداء
 وذَلك فيها خالدين الْأَنهار تحتها من تجرِي جنات يدخلْه ورسولَه اللَّه يطعِ ومن﴿:تعاىل قال 
زالْفَو يمظ١٣: النساء[ ﴾   الْع.[  

  املرتلة؟ هذه من الشرعي املراد فما
  .النافع العلم وهي والتصديق، الصدق يف مبالغة:  الصديقة

    .)١(»الصاحل لعملوا ،لليقني املثمر النافع العلم: والصديقية«: السعدي قال 
  :بالصديقة تسميتها يف أسباب عدة العلماء ذكر وقد
 ولدها تصديقهالو بشارا، عند آية تسأل مل وأا وكلماته، را بآيات تصديقها كثرة ذلك ومن

   .)٢(واإلجنيل التوراة وكُتبِه بت أخربها فيما

                                      
 .٢/٢٩٤ السعدي تفسري)   ١(

 الطربي جرير ابن تفسري. ٣/٨٥ القرطيب، تفسري: وانظر ١/٣٦٣ كثري ابن تفسري: وانظر .٦/٢٣٥ القرطيب تفسري: انظر)  ٢(
١٠/٨١١٦. 
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 مرمي إن يقول الذي القول خبالف م،السال عليها مرمي بلغتها مرتبة أعلى هي هذه الصديقية وصفة
وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا ﴿: تعاىل قوله يف هلا املالئكة خطاب بدليل بيانه، سيأيت كما نبية السالم عليها

نيالَماِء الْعلَى نِسع طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاكاص إِنَّ اللَّه مير٤٢: آل عمران[ ﴾ م.[  
  : السالم عليها مرمي وةنب مسألة

 إال والسنة، الكتاب يف العاملني نساء بني العالية املرتبة وبلوغها السالم عليها ملرمي اهللا تفضيل ثبت
 اهللا أنعم ملن السامية املراتب من بتا يصل مرتبة أي إىل التفضيل هذا من املراد يف اختلفوا العلماء أن

ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من ﴿: :تعاىل قوله يف واليت ،الصاحلني عباده من بتا عليهم
يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتح١٣: النساء[ ﴾   ت.[  

  : قولني على ذلك يف واختالفهم
  .نبية السالم عليها مرمي أن :األول القول
  . صديقة كوا مراتبها أعلى وأن بنبية ليست السالم عليها مرمي أن :الثاين القول
  : منهما الراجح الرأي وبيان ،القولني بيان وإىل

  : األول القول
 وقرائن بأدلة واستدلوا النبوة، مرتبة بلغت قد السالم عليها مرمي أن القول هذا أصحاب يرى

 ابن حممد اإلمام القول هذا إىل ذهب وممن اء،ياألنب عداد يف تكون السالم عليها مرمي أن منها فهموا
   .اغريمهو القرطيب حممد اهللا عبد أبو اإلمام و ،األندلسي )١(حزم

 أم مرمي إىل جربيل أرسل قد تعاىل ووجدناه«: والنحل امللل يف الفصل كتابه يف حزم ابن يقول
: مرمي[ ﴾ربك لأَهب لَك غُلَاما زكيا قَالَ إِنما أَنا رسولُ﴿هلا وقال خياطبها السالم عليهما عيسى

 جيد السالم عليه زكريا وكان إليها، تعاىل اهللا من ورسالة ،صحيح بوحي صحيحة نبوة فهذه ]١٩
 سورة يف السالم عليهم األنبياء من ذكر وقد قال قد تعاىل اهللا ووجدنا... رزقا تعاىل اهللا من عندها

أُولَئك الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني من  ﴿:وجل عز قال مث مجلتهم، يف مرمي ذكر كهيعص
 من ختصيصها جيوز ال معهم، هلا عموم هو وهذا. ]٥٨: مرمي[ ﴾ذُرية آدم وممن حملْنا مع نوحٍ

يوسف أَيها  ﴿:تعاىل قال فقد نبية تكون أن من مبانع صديقة وأمه وجل عز قوله وليس .مجلتهم
يقدظاهر وهذا رسول نيب ذلك مع وهو  ﴾ الص.  

                                      
 عام وتويف) هـ ٣٨٤( عام بقرطبة ولد كثرية، مصنفات له أديب، ومتكلم حافظ، فقيه: األندلسي حزم بن أمحد بن علي أبوحممد)   ١(

 ).٢/٣٧٢النبالء أعالم سري ذيب). (هـ٤٥٦(
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 ناقص دوم من ألن والسالم، الصالة عليهم املرسلني لبعض إال يكون ال الرجال يف والكمال
 من النبوة أوتيت من سائر على هلما تفضيال فرعون وامرأة مرمي r ختصيصه وكان شك، بال عنهم
  .)١(»]٢٥٣: البقرة[ ﴾تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ  ﴿:تعاىل قال وقد ...شك بال النساء

 نصوص من فهمه مبا قوله ونصر ،السالم عليها مرمي بنبوة القول إىل ذهب ممن القرطيب واإلمام
 نتب مرمي غري النساء من يكمل ومل كثري الرجال من كمل« :تفسريه يف يقول .والسنة الكتاب
 مرمي تكون أن عليه فيلزم النبوة، به يعين احلديث يف املذكور الكمال إن قيل فقد احلديث ...عمران
 بواسطة إليها أوحى تعاىل اهللا ألن  نبية؛ مرمي أن والصحيح بذلك قيل وقد نبيتني، وآسية السالم عليها
 النساء، من أحدا يؤته مل امب مرمي اهللا خص وقد... تقدم ما حسب النبيني سائر إىل أوحي كما امللك
  . النساء من ألحد هذا فليس للنفخة منها ودنا درعها يف ونفخ هلا وظهر كلمها القدس روح أن وذلك

 قريبة ملرتبة إال بالكلمات والتصديق بالصديقية الترتيل يف اهللا شهادة تنل مل مرمي شأن وكذلك
 حني )٢(الكلىب دحية صفة يف u جربيل رؤى كما للملك رؤيتها إن قال نبية تكن مل قال ومن دانية،
  .)٣(» أعلم واهللا األكثر، وعليه أظهر واألول أنبياء بذلك الصحابة تكن ومل واإلميان، اإلسالم عن سؤاله

 ال وأا هلا املالئكة خطاب على ذلك يف واستنادهم ،الرأي هذا أصحاب قاله ما لباب فهذا
  .والسالم الصالة عليهم اهللا رسل من إليهم يوحى من إال ختاطب

أُولَئك الَّذين  ﴿:تعاىل اهللا قال مرمي سورة يف األنبياء مع ذكرت أا كذلك استنادهم ومن
 ما غاية ذافه ]٥٨: مرمي[ ﴾أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني من ذُرية آدم وممن حملْنا مع نوحٍ

  .  القول اهذ أصحاب عليه استند
 القدمي العهد يف ذكر قد للنساء النبوة جتويز من والقرطيب حزم ابن عن املروي القول وهذا

   .النصارى عند وكذلك) التوراة(
 اليت النبوات تلك من... النساء نبوات ببعض القدمي العهد ويطالعنا: حممد الراضي عبد يقول

 ،دبورة ،وهارون موسى أخت مرمي ؛...نبياءاأل جانب إىل وظهورها نشاطها عن القدمي العهد يقص
  . شلوم امرأة

  

                                      
 الدين، مشس أمحد: حتقيق والنحل، واألهواء امللل يف الفصل الظاهري، األندلسي حزم بابن املعروف أمحد بن علي حممد أيب اإلمام)  ١(

 .١٤ - ٥/١٣، ) م١٩٩٩- هـ١٤٢٠الثانية، الطبعة لبنان، - بريوت العلمية، الكتب دار(

 إىل r اهللا رسول انوك t معاوية خالفة إىل بقي عنه وروى r النيب صحب: الكليب القيس امريء ابن خليفة بن دحية)  ٢(
 ).٣/١٧٩ التهذيب ذيب(  دمشق قيصرسكن

 .٨٤،٦/٢٥١ - ٤/٨٣ القرطيب تفسري)   ٣(
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 ظهورها تكرر اليت النبوة أشكال من وشكالً مشتركاً عنصراً كانت املرأة نبوة بأن القول وميكن
  .)١( املسيحية يف

  .كتبهم يف كذلك النصارى عند مستند هلا النساء نبوة أن جند فلهذا
  : الثاين القول أما

 عليها فمرمي وعلية النساء، يف نبوة ال أنه السنة، أهل مجهور وهم لقولا هذا أصحاب فريى
  .أقواهلم من طرفاً وسأذكر ،النبوة مرتبة تبلغ ومل صديقة أا أمرها غاية السالم

وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم  ﴿:تعاىل اهللا قول تفسري حول كثري ابن قال
 قول وهذا النساء، من ال الرجال من رسله أرسل إمنا أنه تعاىل خيرب«: ]١٠٩: يوسف[ ﴾هلِ الْقُرىمن أَ
 وحي آدم بنات من امرأة إىل يوح مل تعاىل اهللا أن الكرمية، اآلية هذه سياق عليه دل كما العلماء مجهور
 إمساعيل بن علي احلسن أبو يخالش نقله الذي وهو واجلماعة، السنة أهل عليه الذي -يقول مث - . تشريع

 مرمي أشرفهن عن خمربا تعاىل قال كما ،صديقات فيهن وإمنا نبية، النساء يف ليس أنه عنهم، )٢(األشعري
ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ  ﴿:تعاىل قال حيث ،عمران بنت

يقَةٌ كَاندص هأُموامالطَّع أْكُلَانا أشرف يف فوصفها ]٧٥: املائدة[     ﴾ ا يكانت فلو بالصديقة، مقاما 
  .)٣(»القرآن بنص صديقة فهي ،واإلعظام التشريف مقام يف ذلك لذكر نبية

 هم الذين الصديقني من كانت أن غايتها أيضا هذا :أي ،صديقة مرمي وأمه«: السعدي وقال
 على دليل وهذا الصاحل، والعمل لليقني، املثمر النافع العلم هي والصديقية ألنبياء،ا بعد رتبة اخللق أعلى
 مل النساء سائر وكذلك وشرفا، فضال بذلك وكفى الصديقية، أحواهلا أعلى بل نبية، تكن مل مرمي أن

ا أَرسلْنا وم ﴿:تعاىل قال كما الرجال يف الصنفني أكمل يف النبوة جعل تعاىل اهللا ألن نبية؛ منهن يكن
  .)٤( ]١٠٩: يوسف[ ﴾من قَبلك إِلَّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى

 وليست صديقة السالم عليها مرمي بأن يقول الذي القول يؤيد وهو الفتاوى يف تيمية ابن ويقول
نا من قَبلك إِلَّا رِجالًا نوحي وما أَرسلْ ﴿ :تعاىل قوله يف كما ذلك على دال والسنة والقرآن«: بنبية

                                      
 األوىل، الطبعة اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز( الغرب، لدى الدينية املعتقدات احملسن، عبد حممد الراضي عبد/د)   ١(

 .٤١٩ ،٤١٨ ص).  م٢٠٠١ - هـ١٤٢١

 عنها رجع وقد األشاعرة فرقة تنسب إليه العلوم من كثري يف مشارك العالمة: البصري اليماين األشعري احلسن أبو إمساعيل بن علي)   ٢(
 املؤلفني معجم) (٢/٦٨ النبالء أعالم سري ذيب) ( هـ٣٢٤( ببغداد تويف كثرية مصنفات له العلم يف متبحر الفهم قوي ذكياً كان
٢/٤٠٥(. 

 . ٢/٧٨ كثري ابن تفسري: وانظر ١/٢٦٠ كثري ابن والنهاية، البداية: وانظر ٢/٤٩٧ كثري ابن تفسري)   ٣(

 .١/٢٤٠ السعدي تفسري)   ٤(
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ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله  ﴿: :وقوله  ﴾إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى
امالطَّع أْكُلَانا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وس١(»يقيةالصد أمه إليه انتهت ما غاية أن ذكر  ﴾  الر( .  

  .)٢(»الرسالة املسيح غاية جعل كما الصديقية مرمي غاية فجعل« :الصحيح اجلواب يف وقال
 خمتصة النبوة وأن اخالفه على األدلة دلت بل والسنة، الكتاب يف عليها ينص مل املرأة ونبوة

   .بالرجال
 إليهن أوحي من ضبع عدهم من مفكريه بعض به انفرد وما ،اإلسالم يقرها ال املرأة نبوة«ـ ف
  .)٣(»اإلسالم علماء مجهور من مردود نبيات النساء من والنهي األمر من شيء

 وأن ،غريها وال المرمي نبية النساء يف ليس أن اإلسالم علماء من قال من قول هو الراجح والرأي
 سورة[ ﴾لًا نوحي إِلَيهِم وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجا ﴿: تعاىل لقوله ؛بالرجال خمتصة النبوة
  ]٧األنبياء، سورة ،٤٣النحل، سورة ،١٠٩، يوسف
  : يأيت مبا نبية السالم عليها مرمي بأن يقول الذي القول على يرد وهلذا

وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالًا  ﴿ :تعاىل لقوله ؛بالرجال خمتصة النبوة أن يف صريح النص أن )١
 ]١٠٩يوسف، سورة[ ﴾يهِم نوحي إِلَ

ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا  ﴿: لآلية السالم عليها ملرمي الصديقية مرتبة يف صريح النص أن )٢
 ] ٧٥ املائدة، سورة[ ﴾رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ 

 . بيةن أا ذلك من يلزم ال األنبياء مع ذكرت كوا أن  )٣
 مبجرد أنبياء أم يذكر ومل الناس من غريها كلمت فقد ،نبوا على يدل ال هلا املالئكة كالم أن )٤

 زار رجلًا أَنَّ r  النيب عن )٥(هريرةَ أيب عن«: )٤(مسلم عند احلديث ففي ،هلم املالئكة خطاب
 أَخا أُرِيد قال ترِيد أَين قال عليه أتى فلما ملَكًا همدرجت على له اهللا فَأَرصد أُخرى قَرية يف له أَخا

                                      
 .٤/٣٩٦ الفتاوى جمموع)   ١(

 بن حسن بن علي/د:  حتقيق املسيح، دين بدل ملن الصحيح اجلواب تيمية، ابن احلليم عبد أمحد الدين تقي العباس أيب اإلسالم شيخ)  ٢(
  حجر ابن، الباري فتح: وانظر. ٢/٣٤٩).م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ األوىل، الطبعة الرياض، الفضيلة، دار( وآخرون األملعي، ناصر

 . ٤/١٩٤ العيين، القاري انظرعمدة، النووي وعن عياض القاضي عن أورده٦/٥٧٤

 .٤١٩ ،٤١٨ ص، ، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات)   ٣(

 سنة ولد أنه قيل الصحيح صاحب الصادق احلجة احلافظ الكبري اإلمام: النيسابوري مسلم بن احلجاج بن مسلم سنياحل أبو)  ٤(
.)١/٤٩٠ النبالء أعالم سري ذيب( احلفاظ من وكان ثقات عنه روى حنبل بن أمحد عن روى) هـ٢٠٤( 

 مشس، عبد اجلاهلية يف امسه الصحابة،كان حافظ:هريرة أبو كنيته r اهللا رسول صاحب اليماين الدوسي صخر  بن الرمحن عبد)   ٥(
 .)١٢/٢٨٨التهذيب ذيب). ( هـ٥٧( عام تويف.واعلم مين خري هريرة أبو:  عمر ابن فيه قال األحاديث من الكثري روى
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 قال وجل عز اللَّه يف أَحببته أىن غري لَا قال تربها نِعمة من عليه لك هل قال الْقَرية هذه يف يل
 .)١(»فيه أَحببته كما أَحبك قد اللَّه بِأَنَّ إِلَيك اللَّه رسول فَإِني

 يف النهاية بلوغ به املقصود بل النبوة، به املقصود ليس احلديث يف املذكور الكمال أن )٥
  .)٢(الفضائل
  . وتعاىل تبارك را من سامياً ومقاماً شرفاً ا وكفى الصديقية، مقاماا أعلى فمرمي وعليه

  : طاهرة عفيفة أا صفاا ومن
 واملطلع حباهلا العليم سبحانه وهو عليها وتعاىل تبارك اهللا أثىن طاهرة عفيفة السالم عليها ومرمي

  .وجهرها سرها على
  . - سيأيت كما -  براء منه هي مما إليها نسبوه وما فيها خصومها قول مقابل يف عليها الثناء وهذا 
بنها آيةً والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها وا ﴿:تعاىل قال 
نيالَملْع٩١: األنبياء[ ﴾ل[.   

ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت  ﴿:وقال
 نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهبر اتم١٢: التحرمي[ ﴾بِكَل[.   

الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك وطَهرك واصطَفَاك علَى نِساِء وإِذْ قَالَت ﴿:وقال
 نيالَم٤٢: آل عمران[ ﴾الْع[.  

  : وجوه ففيه التطهري وأما«: الرازي الفخر يقول
م ويطَهركُ﴿r النيب أزواج يف تعاىل كقوله فهو ،واملعصية الكفر عن طهرها تعاىل أنه :أوهلا

  .]٣٣: األحزاب[ ﴾ تطْهِريا
  . الرجال مسيس من طهرها تعاىل أنه :وثانيها
  . حتيض ال مرمي كانت:  قالوا احليض عن طهرها :وثالثها
  . القبيحة والعادات الذميمة األفعال من طهرها :ورابعها

  .)٣(»وكذم ومتهم اليهود مقالة عن طهرها :وخامسها       

  

  

                                      
 .٨/١٢ اهللا، يف احلب فضل باب - واآلداب والصلة الرب كتاب:  مسلم صحيح)   ١(

 .٦/٤٤٧ حجر ابن، الباري فتح: انظر)   ٢(

 .١/٢٦٠ كثري ابن والنهاية، البداية: وانظر.٣/١٧٧٧جرير ابن: وانظر.  ٨/٣٨  الرازي الكبري، التفسري: انظر)   ٣(
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 والعادات الذميمة واألخالق واملعاصي الذنوب من معنوية طهارة السالم عليها مرمي فطهارة
    . املفسرين بعض قول على وغريه احليض من مادية وكذلك القبيحة،

  : عابدة أا صفاا ومن
 لرا عبادا يف وتتقلب ،والدعاء الصالة من تكثر ،هللا مطيعة عابدة السالم عليها مرمي عاشت

  .  را امتدحها ذلكول واراً  ليالً
   ]١٢: التحرمي[ ﴾ وصدقَت بِكَلمات ربها وكُتبِه وكَانت من الْقَانِتني ﴿:تعاىل فقال

 يضرب صار حىت وارها، ليلها بالعبادة تقوم ،املطيعني اهللا عباد من كانت فقد: جرير ابن قال 
 صالةال يف تقوم كانت إا يقال والركوع،حىت والسجود القنوت من إسرائيل بين يف بعبادا املثل ا

يا مريم اقْنتي  ﴿:تعاىل اهللا لقول متثاالًا ،الصالة يف الركوع طول :هو والقنوت قدماها، تفطرت حىت
 نيعاكالر عي مكَعاري ودجاسو كبر١( ]٤٣: آل عمران[ ﴾ل(.  

 رجالً، ظنته من أمامها رأت عندما لذهنها تبادر ما والهامب وارتباطها عبادا على يدل ومما
قَالَت  ﴿ ويعيذها سيحميها اهللا أن توقن وهي رأت من شر من باهللا مستعيذة را إىل ملتجئة فقالت

 نم وهذا ،منه وخشيته هللا تقواه فيه فخاطبت ]١٨: مرمي[ ﴾إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا 
 وتتجنب ،اهللا حمارم تتقي ،تقوى ذا كنت إن ،ربه جتاه عليه جيب مبا ذكرته إذ ؛باهللا إرتباطها متام

  .ذلك يتجنب هللا تقياً كان من ألن ؛معاصيه

 والطاعة العبادة بكثرة را من األمر جاءها قد اإ أال فيها ونشأت العبادة على تربت أا ومع
  . ]٤٣: آل عمران[  ﴾ربك واسجدي واركَعي مع الراكعني يا مريم اقْنتي ل ﴿: له

  . ا عليها ورسوله اهللا أثىن اليت املرتلة بلغت  حىت وعبدته لرا فاستجابت
  : للعاملني آية جعلها اهللا أن فضائلها ومن

 تبارك ومشيئته اهللا قدرة عظيم على ا ويستدلون أمرها، يف يتفكرون زماا ألهل آية جعلها
والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها وابنها آيةً  ﴿:تعاىل قال .وتعاىل

نيالَملْع٩١: األنبياء[ ﴾ل[.  
 [ ﴾رارٍ ومعنيٍ وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً وآويناهما إِلَى ربوة ذَات قَ ﴿:تعاىل وقال

  ]٥٠:  املؤمنونسورة 
  

                                      
 .١/٣٤٣ كثري ابن تفسري ،٢٦٠ - ١/٢٥٩ كثري ابن،  والنهاية البداية: وانظر. ١٠/٨١١٦ الطربي جرير ابن تفسري)   ١(
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 ،أمرها يف ويتفكرون ا يعتربون زماا لعاملي عربة وابنها مرمي وجعلنا« :جرير ابن يقول
   .)١(»نشاء ما على وقدرتنا سلطاننا عظيم فيعلمون
  : هلا اهللا اصطفاء فضائلها ومن

 قال ،االصطفاء ذا املالئكة وبشرا ،خلقه من كثري على السالم عليها مرمي اهللا اصطفى فلقد
وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك وطَهرك واصطَفَاك علَى نِساِء  ﴿ :تعاىل

 نيالَم٤٢: آل عمران[  ﴾الْع[  
 العاملني ءنسا على يكون وقد ،دهرها أهل نساء على اختارها :أي ملرمي اهللا اصطفاء ومعىن

 بأن العاملني نساء من امرأة من عيسى مثل جيعل فلم ،كلهم العاملني نساء على لعيسى اختارك أي. كلهم
   .)٢(شريفا نبيا يكون بأن وبشرت ،أب غري من منها ولد إلجياد اختارها
اك واصطَفَ﴿ :قوله يكون أن وحيتمل... زماا عاملي املراد يكون أن حيتمل« :كثري ابن يقول 

 نيالَماِء الْعلَى نِس٣(»بعدها ووجد قبلها كان ممن الدنيا نساء أفضل فتكون العموم حمفوظ   ﴾ع(.   

   .)٤(زمانك نساء على فضلك جرير ابن وعند
   .)٥(»عيسى لوالدة والثاين ،للعبادة األول االصطفاء أن« :القرطيب وقال

 أو زماا عامل يف أكان سواء ،النساء على هلا اهللا من اختيار فهو له االصطفاء هذا كان ما وأياً
 أن هلا وهنيئاً ،وفخراً شرفاً فيكفيها ،ذكر ما بعضل أم ذكر ملا االصطفاء أكان سواء ،العاملني مجيع
  .  به رخبوت را عند  املكانة ذه تكون
  :ورجاحته العقل ل كما صفاا ومن

 بذلك هلا شاهدة الصحيحة السنة وجاءت ،تهورجاح العقل بكمال السالم عليها مرمي ميزت
  .الفاضلة السيدة هلذه اجلليل األمر هذا ببيان السنة واهتمت

 ما ذلك ومن ،حديث من أكثر يف ورجاحته العقل  بكمال مرمي على r اهللا رسول أثىن فقد
 من كملْي ومل كثري، الرجال من كَملَ«: قال t)٦(األشعري موسى أيب عن ومسلم البخاري رواه

                                      
 .٧/٥٧٥٩ الطربي جرير ابن تفسري)   ١(

 . ١/٢٦٠ كري ابن، والنهاية البداية: وانظر ١/٤١٠ الزجاج، وإعرابه، القرآن معاين : انظر)   ٢(

 . ١/٢٦٠ كثري ابن ،والنهاية البداية)   ٣(

 .٣/١٧٧٧ الطربي جرير ابن تفسري : انظر)   ٤(

 . ٨/٤٣  الرازي الكبري، التفسري: انظر ،١٣١٤/ ٢ القرطيب، تفسري)   ٥(

 املدينة قدم مث احلبشة أرض إىل هاجر مث فأسلم اهلجرة قبل مكة قدم إنه قيل: األشعري موسى أبو سليم بن قيس بن اهللا عبد)   ٦(
 .)٥/٣١٧ التهذيب ذيب كتاب) ( هـ٤٢(سنة مات البصرة على عمر استخلفه
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 سائر على الثَّرِيد كفضل النساء على عائشةَ وفضلُ. فرعونَ امرأةُ وآسيةُ عمرانَ بنت مرمي إالّ النساء
   .)١(»الطعام
  :اجلنة نساء خري من أا فضائلها ومن

 أهل نساء خري من أا وبينت ،اجلنة يف السالم عليها مرمي مكانة عن خمربة السنة جاءت فقد
   .)٢(»خدجيةُ نسائها وخري ،عمرانَ ابنةُ مرمي نسائها خريr  :»قولي  ،اجلنة

 أزواج من ستكون أا تبني أحاديث احملدثني بعض أورد فقد الطاهرة، املرأة هلذه الفضل هذا ومع
  .أعلم واهللا )٣(نظر أسانيدها يف كلها أا كثري ابن يقول كما ولكن ،اجلنة يف r الرسول

 را من الفضائل وعظيم الصفات، ونبيل السجايا، كرمي من به متيزت مبا سالمال عليها مرمي فهذه
  .وتعاىل تبارك

 صغرها يف ذلك أكان سواًء للعاملني وطهرها فضلها أظهرت بكرامات عليها اهللا من فقد وهلذا
 أمر من هامن سيأيت ملا ؛البشرية لدى مقبولة تكون حىت ووالدا ومحلها كربها يف أم ونشأا، ورعايتها
  .البشر مألوف عن وخارج للعادة خارق

  .التايل املطلب يف الكرامات هذه إيراد وسيتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 اهللا يرض الصحابة فضائل كتاب:مسلم صحيح: وانظر ٥/٢٩ عائشة، فضل باب - النيب أصحاب فضائل كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 . ٧/١٣٢ عنها، اهللا رضي املؤمنني أم خدجية فضائل باب -  عنهم تعاىل

قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك وطَهرك واصطَفَاك وإِذْ ﴿باب – عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب: البخاري صحيح)  ٢(
 املؤمنني أم خدجية فضائل باب - عنهم اهللا رضي الصحابة فضائل كتاب: مسلم صحيح: وانظر ٤/١٦٤ ساِء الْعالَمني ﴾علَى نِ
 .٧/١٣٢ عنها، تعاىل اهللا رضي

 .     ١/٢٦٢ كثري ابن، والنهاية البداية:  انظر)  ٣(
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 الكرامات من هلا أظهر اهللا فإن به، اهللا حباها ما كل ومع البتول، ملرمي الفضائل هذه كل ومع  
 حمالً تكون حىت وأكثر أكثر برا ولترتبط ؛للعادة خارق ألمر دادهاإلع وخرييتها؛ فضلها ا ثبت ما

  . وتعاىل تبارك ملعجزته واختياراً لكرامته
 ،العادات خوارق من غريها وبني بينها ويفرقون اهللا، ألولياء الكرامة يثبتون واجلماعة السنة وأهل

  . علمائهم أقوال ويف كتبهم ثنايا يف ذلك جاء
   ضوابطها؟ وما الكرامة فما

 يد على ظهرت هلا، مقدمة هو وال النبوة بدعوى مقرون غري للعادة خارق أمر هي«: الكرامة
 علم الصاحل، والعمل االعتقاد بصحيح مصحوب بشريعته، كلف نيب ملتابعة ملتزم الصالح، ظاهر عبد
  .)١(»يعلم مل أم الصاحل العبد ذلك ا

 ويف للعادة خارق كل تعم اللغة يف املعجزة: فيقول مةوالكرا املعجزة بني الطحاوية شارح ويفرق 
 املتأخرين من وكثري اآليات، ويسموا وغريه )٢(حنبل بن أمحد كاإلمام ،املتقدمني العلم أهل أئمة عرف
  .)٣(للعادة اخلارق األمر ومجاعهما ،للويل والكرامة للنيب املعجزة فيجعلون ،بينهما اللفظ يف يفرقون

 اهللا أولياء من لكثري الكرامات من كثري جرت وقد وحمسوس، مشاهد وأمر لعيان،ا يف ثابتة وهي
   .تيمية ابن اإلسالم شيخ منها طرفاً ذكر كما

 الويل أن على تدل وال ،الرسول به جاء الذي الدين صحة على تدل الصاحلني وكرامات« :فقال
    .)٤(»يقوله ما كل يف طاعته جيب أنه على وال ،معصوم

 جائز وجودها فإن أوال أما والربهان، بالعيان ثابتة األولياء كرامات نإف«: )٥(لسفاريينا ويقول
 يف الصيف فاكهة من ،سبب بال عندها الرزق ووجود ،ذكر بال مرمي محل نإف وشرعا عيانا، واقع عقال

                                      
 الثالثة، الطبعة بريوت، اإلسالمي، املكتب( األثرية، األسرار طعوسوا البهية األنوار لوامع احلنبلي، السفاريين حممد الشيخ العالمة)  ١(

 .  ١٦ - ١٥/ ٩ الغامدي، أمحد حتقيق الاللكائي، ،االعتقاد أصول شرح وانظر ٣٩٢/ ٢) م١٩٩١ - هـ١٤١١

 حمنة يف ثبت) ـه١٦٤(سنة ولد ومعرفة وحفظ فقه صاحب اإلسالم شيخ :املروزي الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو)  ٢(
 . )١/٤٢٦ النبالء أعالم سري ذيب) (هـ٢٤١(  سنة مات السنة نصرت وبه القرآن خلق

 التركي احملسن عبد بن اهللا عبد/د حتقيق العز، أيب ابن ،ةالطحاوي ةالعقيد شرح الدمشقي، حممد بن علي بن علي القاضي األمام)   ٣(
 .٧٥٣- ٧٥٢/ ٢)  م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ الثانية، الطبعة لبنان، - بريوت نشر،وال للطباعة الرسالة مؤسسة( األرنووط، وشعيب

 األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة( اخلرساين، فارس وعصام الرومي صهيب أبو النبوات، كتاب تيمية، ابن الدين تقي الشيخ)   ٤(
 . ٢٩٠ ص: وانظر.  ٩ص).  م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢

 نابلس، قرى من بسفارين ولد مؤرخ، صويف، أصويل فقيه، حمدث هـ،١١١٤ عام ولد: احلنبلي السفاريين سامل بن امحد بن حممد)   ٥(
 .)٣/٦٥ املؤلفني معجم( البهية األنوار لوامع تصانيفه أشهر ومن هـ،١١٨٨ عام فيها وتويف
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 عوىد وهو املعجزة شرط لعدم ؛مبعجزتني وليستا اخلوارق، من الصيف، يف الشتاء وفاكهة الشتاء،
   .)١(»هلا كرامة ذلك كون فتعني والتحدي النبوة

 وأهل اهللا أولياء كرامات إثبات تؤكد واجلماعة السنة أهل وخاصة املسلمني عقيدة فإن وعليه
 الصواب جادة عن احنرفت اليت الفرق بعض خبالف والطاعة، الصالح سيما عليهم يظهر ومن طاعته،
 سواًء اهللا، أنزله اليت املرتلة غري مرتلة وأنزلوه كرامة له وقعت يمنف غالوا من أم منهم، أنكرها من ،سواٌء
 وال إطراء يغريهم ال حقيقة الصاحلني فإن وأنكر، علم أو يعلمه، أومل ورضاه، بعلمه ذلك أكان

  . يتبع أن أحق واحلق ،جفاء أو )٢(غلو يستهويهم
 كما والسنة القرآن يف ذكر ما الكرامات من هلا حصل السالم عليها مرمي إن أقول هذا وعلى

 بالدليل فقط كراماا سأستعرض فإين ولذلك ،وتعاىل تبارك اهللا يريدها لغاية الصاحلني، لعباده اهللا يوقعه
  . والسنة الكتاب من

  :كراماا فمن
 وضعتها حني قالت أا أمها عن حكاية تعاىل قال. الرجيم الشيطان من باهللا وذريتها إعاذا )١

﴿ا وفَلَم الذَّكَر سلَيو تعضا وبِم لَمأَع اللَّهثَى وا أُنهتعضي وإِن بر ا قَالَتهتعض
آل [ ﴾كَالْأُنثَى وإِني سميتها مريم وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ 

 . ]٣٦: عمران
 ولَدته يوم الشيطَانُ يمسه آدم بنِي كُلُّ«: قَالَ أَنهr  اللّه رسولِ عن ،هريرةَ بِيأَ عن احلديث ويف  )٢

،هإِالَّ أُم ميرا مهناب٣(» و(.  

تها نباتا ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنب فَتقَبلَها﴿: تعاىل قال. املتعبد يف نذر يف قبلت مرأةا أول أا )٣
  ]٣٧: آل عمران[ ﴾ حسنا

إِذْ قَالَت  ﴿:تعاىل قال. سيأيت كما رجل غري من إليها ألقاها كلمة من عيسى فيها خلق اهللا أن )٤
الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَلمة منه اسمه الْمِسيح عيسى ابن مريم وجِيها 

فبِنيقَرالْم نمو ةرالْآخا وين٤٥: آل عمران[  ﴾ي الد[ 
 هلا الرزق هذا بتقدمي يكرمها واهللا ،عبيده من عبد يد على جيره مل عنده من برزق غذّاها اهللا أن )٥

كُلَّما دخلَ  ﴿:تعاىل قال. يصلها كان كيف أحد يعرف ومل ،معروفة وال مألوفة ليست خبارقة

                                      
 .٣٩٤/ ٢ السفاريين ،البهية األنوار لوامع)   ١(

 .٢/١١١٠امليسرة املوسوعة ،١/٥٤٠التعاريف. يستحق ما على ذمه أو دهمح يف الشيء يف يزاد بأن احلد جماوزة: الغلو)   ٢(

 .٧/٩٧ السالم، عليه عيسى فضائل باب - الفضائل كتاب: مسلم صحيح)   ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ا زهلَيع نم وه ذَا قَالَته ى لَكأَن ميرا مقًا قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحا الْمكَرِي
 .]٣٧: آل عمران[ ﴾عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ

 وأقول رواياتب السالم عليها مرمي يأيت كان الذي الرزق وغريها التفسري كتب تناولت وقد
 زكريا اهللا نيب منه يعجب كان عنده، من برزق أكرمها اهللا نإ يقال أن يكفي ولكن متعددة، اسرائيلية
  . r نبيه سنة وال اهللا كتاب يف عليها ينص مل اليت املبهمات من وهو نظره، ويلفت

. جنياً رطباً - u بعيسى لتلد املخاض ءهاجا حينما حتتها نزلت اليت - النخلة يف هلا اهللا أمثر  )٦
   ]٢٥: مرمي[ ﴾وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا ﴿: تعاىل قال

  خلاطرها باًيوتطي هلا تسلية u لعيسى وضعها أثناء هلا -  القولني على - عيسى أو جربيل نداء )٧
: مرمي[ ﴾ ن تحتها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك سرِيافَناداها م﴿:|تعاىل قال كما
٢٤[  

 قال u بعيسى والدا حني وذلك ،منه لتشرب ؛صغري ر وهو ماء جدول هلا اهللا أجرى )٨
  .﴾قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا ﴿ : تعاىل

 قومها إىل به أتت وحني ابتداء، كلمها حني وذلك هلا، براءة املهد يف u عيسى هلا اهللا أنطق )٩
﴿ فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحدا :تعاىل قال كما وطهرها براءا بذلك لتتم ؛عنها نيابة فتكلم

شالْب نم يِنرا تا فَإِمِسيإِن موالْي أُكَلِّم ا فَلَنمونِ صمحلرل تذَري ني إِنا فَقُولدرِ أَح
 عن تعاىل فقال ،]٢٦: مرمي[ فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا ﴾

: مرمي[ ﴿ قَالَ إِني عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا ﴾ املهد يف تكلم ملا uعيسى
٣٠[ . 

 أسن قد كان وإن صلبه، من ولد وجود يف طمع عندما u لزكريا ولد وجود يف السبب أا )١٠
 غري يف الولد يرزق قد أنه له ظهرف ،أوانه غري يف الرزق من عندها يرى كان ملا وذلك وكرب،
﴿ هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من :تعاىل قال يدعوه اهللا إىل فلجأ. أوانه

يذُر كناِءلَدعالد يعمس كةً إِنب٣٨: آل عمران[﴾ ةً طَي[   

إِذْ  ﴿تعاىل قال أب غري من زكياً غالما ستلد بأا بشرا عندما مرة، من أكثر املالئكة خاطبتها )١١
يسع ِسيحالْم هماس هنم ةمبِكَل كرشبي إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يلَائالْم قَالَت ميرم نى اب

بِنيقَرالْم نمو ةرالْآخا ويني الدا فجِيه٤٥: آل عمران[ ﴾و[   
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وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ  ﴿:تعاىل قال العاملني نساء على واصطفاها طهرها اهللا بأن إخبارها وعند 
 طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاكاص إِنَّ اللَّه ميرا مي نيالَماِء الْعلَى نِس٤٢: آل عمران[ ﴾ع[  

  ). ٢). (١(»له أخرى كرامة للويل املالئكة وخماطبة له، كرامة للمالئكة النيب غري ورؤية«
 مرمي أمر ويف حوهلا واملسلمون والسنة، الكتاب يف جاءت كما السالم عليها مرمي كرامات فهذه

 وبني العظيم، والقول الزور عليها وافتروا أهانوها الذين داليهو بني نقيض، طريف بني وسط السالم عليها
  .وتعاىل تبارك الرب مرتلة بعضهم أنزهلا حىت بسببها غالوا الذين النصارى

                                      
 .٤/١٩٩ اخلالدي صالح،  القرآين القصص)   ١(

 جرير ابن تفسري ١/٢٥٩ كثري ابن ية،والنها البداية ١/٤٠٤ الزجاج، وإعرابه، القرآن معاين. ٣/١١٥ كثري ابن تفسري: انظر)   ٢(
 احلمصي، أمحد القرآن، ظالل يف الرمحن قصص. ٢٥٢ ،١٨٧-١٨٦/ ٤ اخلالدي، صالح، القرآين القصص ١٧٥٧/ ٣ الطربي،

٤/١٨٨. 
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 ا، ميثلوا اليت الصور وتقديس بامسها، واهلتاف ومتجيدها، السالم، عليها ملرمي النصارى حمبة
 عيسى( يعتقدون كما اإلله والدة باعتبارها الرب إىلو إليها، التقرب يف رغبة هو إمنا ا؛ صلة ماله وكل
  . )u مرمي بن

  .عظيماً وإمثاً تاناً فيها قالوا الذين لليهود - كذلك-  فعل رد هو كما
 حنرفواا الذين النصارى سبيل تباعا طريقه يكون لن وتعاىل، تبارك الرب رضا إىل الوصول وإن 

 عيسى لدين كادوا الذين اليهود طريق تباعا وال السالم، عليها مرمي يف أوائلهم عليه كان الذي احلق عن
u  .  

 وبرأها فيها، النصارى ضالل من وأنصفها فيها، اليهود قاله مما مرمي أنصف الذي هو اإلسالم إن
  .إليها نسب ما كل من

    ]١٥٦: النساء[  ﴾هم وقَولهِم علَى مريم بهتانا عظيما وبِكُفْرِ ﴿:اليهود حق يف تعاىل اهللا قال
 رموها ألم ؛العظيم البهتان وهو ،بالزنا إياها ورميهم عليها بفريتهم يعين« :جرير ابن قال

   .)١(»القول من بالباطل فبهتوها ،بريئة برهان وال ثبت بغري به رموها مما وهي ،بذلك
   .)٢(»الصاحلني من وكان النجار بيوسف رميها :العظيم والبهتان« :القرطيب وقال 

 عليها مرمي به رموا الذي العظيم البهتان اهللا يبني مل اآلية هذه يف إنه: )٣( الشنقيطي وقال
شيئًا  لَقَد جِئْت﴿ فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم :تعاىل قوله يف إليه ارـأش ولكنه ،لسالما

يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما  ﴿ الفاحشة ارتكاب يعنون .]٢٧: مرمي[ ﴾فَرِيا 
   ]٢٨: مرمي[ كَانت أُمك بغيا ﴾

 من وكان النجار بيوسف رموها أم القصة ويف كذلك، ليسا ووالداك تفجرين فكيف
   .)٤(الصاحلني
وإِذْ  ﴿:حقهم يف تعاىل قال كما )١(إهلاً بعضهم جعلها حىت شأا يف بالغوا فقد النصارى أما

قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَالَ 
                                      

 . ٤/٣٦٢٢ الطربي جرير ابن تفسري)   ١(

 . ٦/١١ القرطيب تفسري)   ٢(

 املسجد يف واإلفتاء التدريس يف وعمل القرآن، حفظ هـ١٣٩٣ عام وتويف ـه١٣٢٥ عام ولد: الشنقيطي املختار األمني حممد)   ٣(
 .)٢١٦٧ ص البيان أضواء( كتابه من واإلعراب بالتفسري اشتهر النبوي

 . ١٧٥ ص الشنقيطي،  البيان أضواء)   ٤(
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حق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِ
   ].١١٦: املائدة[  ﴾ نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ

 وولدت ،اهللا بابن حبلت بأا النساء عن اختصت« أا القيم ابن يقول كما النصارى ويعتقد 
 تبارك الرب يسار عن جالسة العرش على وإا ،سواه له ولد وال ،غريه احلقيقة يف له بنا ال الذي ابنه

  . ميينه عن وابنها ،- ابنها والد -  وتعاىل
 وأن ،الذنوب ومغفرة ،العمر وطول ،البدن وصحة ،الرزق سعة ويسألوا يدعوا والنصارى

 اإلله ياوالدة«: دعائهم يف ويقولون ،وركناً اًوشفيع وذخراً وسنداً سوراً ...ووالده ابنها عند هلم تكون
 يسأل ما ويسألوا ،واملرسلني النبيني مجيع وعلى املالئكة، على ويرفعوا يعظموا وهم! »لنا اشفعي
   .)٢(» واملغفرة والرزق العافية من اإلله

 على لليد الشرابو الطعام ىلإ حاجة يف بأا السالم عليها مرمي تعظيم يف الزعم هذا اهللا رد وقد
ما  ﴿:تعاىل قال .حاجته يف الكل بل ،آخر شيء إىل حمتاج غري يكون نوأ البد اإلله وأن ،بشريتها

م الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُلَان الطَّعا
يبن فكَي ظُرفَكُونَانؤى يأَن ظُران ثُم اتالْآي ملَه ٧٥: املائدة[﴾ ن[   

 فهما منهما، خروجه وإىل بت، التغذية إىل حيتاجان أي الطَّعام، يأْكُالَن كَانا«: كثري ابن يقول
  .)٣(»النصارى فرق زعمت كما بإهلني وليسا الناس، كسائر عبدان

  . فيها النصارى مغاالة ومن ،اليهود إليها نسبه مما اهللا برأها فقد هذا وعلى
 وعليه النجار، يوسف إىل تنسبه فإا u عيسى تنسب حني األناجيل أن املالحظ من أنه إال 

  .صراحة أمه إىل ينسبه فإنه املسيح يذكر عندما فإنه ،القرآن خبالف ذلك، يف اليهود وبني بينهم فرق فال
 ،تزوجها أنه تذكر مل األناجيل بأن علما !؟»نجارال يوسف« هايل بن ليوسف تنسب صفة وبأي

  .خطبها قالوا وإمنا
 كذبا فادعوا - باهللا والعياذ - زنا ابن إنه فقالوا! اليهود؟ نسبه كما له أيضا املسيح ينسب وهل

  .كله ذلك من اهللا وبرأها ،مرمي الطاهرة أمه على وافتراء

                                                                                                             
 .    سيأيت كما النصرانية فرقال فيها وافترقت ذلك من أقل اآلخر والبعض إهلاً السالم عليها مرمي جعلت النصارى فرق بعض)  ١(

  ). عقيدة قسم للتراث، الريان دار( السقا، حجازي أمحد والنصارى، اليهود أجوبة يف احليارى هداية اجلوزية، قيم ابن اإلمام)   ٢(
 . ٢٧١ - ٢٧٠ ص

: وانظر. ٢/١٩٧ الزجاج ه،وإعراب القرآن معاين: وانظر.  ٤/٢٩٦٤ الطربي جرير ابن تفسري: وانظر . ٢/٧٨ كثري ابن تفسري)   ٣(
 . ٩٢١ - ١٩١ ص، القيم ابن،  احليارى هداية
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 من الكثري النصراين الفكر به جاء ما ذلكوك مرمي، يف األناجيل أقوال أثارت فقد ذلك كل ومع
  .النصرانية العقيدة صلب يف الدخول حد بعضها يصل واإلشكاالت، التساؤالت
 هو كما اإهل جعلتها من فمنها ،العذراء مرمي لشخصية تقييمها يف النصرانية الفرق اختلفت لقد

  .األلوهية بةمرت تصل وال قديسة جعلها من ومنهم ،النصارى قول حد على إله ابنها
. اإلله والدة قوهلم حسب وألا ؛عليها القدس الروح حللول ؛العذراء تكرم )١(فاألرثوذكس

 يطلبون وال العذراء السيدة يكرمون فال ،)٢(الربوتستانت أما. صلوام يف ويذكروا ا ويتشفعون
 ليقول حىت إكرامها عدم يف اًأيض هم يبالغون إكرامها يف )٣(الكاثوليك ملبالغة فعل كرد ورمبا شفاعتها
  . منها احلي الكائن خروج بعد هلا قيمة ال البيضة قشرة مثل إا بعضهم

 ذلك وينكر السماء، إىل صعد العذراء مرمي جسد بأن واألرثوذكس الكاثوليك ويعتقد
  .الربوتستانت
  .بإله وليست اهللا أمة أا على صراحة ويدل النصارى، زعم يبطل ما األناجيل يف اهللا أبقى وقد
 أمة أنا ذا هو«: فقالت ،غالماً منها سيكون بأنه امللك بشرها أن بعد قال ،لوقا إجنيل يف جاء

  .)٤(»املالك عندها من فمضى قولك يل ليكن الرب
 زماناً، هلا يدركوا ومل ،السالم عليها مرمي عن األخبار ذه املسلمون أتى أين من السؤال ويبقى 
  .السالم عليه داود ذرية من وأا ،u املسيح أم أا وهي ،مسألة مأه يف توافق وهناك

ذَلك من  ﴿:تعاىل فقال ،األمر حبقيقة r اًحممد أخرب وتعاىل تبارك اهللا أن يف اإلجابة وتكمن 
 مهأَي مهلْقُونَ أَقْلَامإِذْ ي هِميلَد تا كُنمو كإِلَي يهوحبِ نياِء الْغبأَن تا كُنمو ميركْفُلُ مي

   ].٤٤: آل عمران[ لَديهِم إِذْ يختصمونَ ﴾
  .وتعاىل تبارك اهللا عن هي إمنا الغيب أخبار من أمته وبلغها رسوله على اهللا قصها اليت فاألخبار

                                      
 الكنيسة عن انفصلت القسطنصينية، األصلي مقرها اليونانية، أو  الشرقية أو األرثوذكس الروم كنيسة كنيستهم تسمى: األرثوذكس)   ١(

 مث املطارنة ويليه البطريك من ويبدأ إلكلريوسا نظام تتبع وهي مستقلة، كنائس عدة من مؤلفة اآلن وهي م١٠٥٤ الكاثوليكية
 .٢٥٢ -٢/٢٥٠ شليب املسيحية، -  األديان مقارنة. القسس مث القمامصة مث األساقفة

 بفهمه خمصصة طائفة ختتص ال بأنفسهم، ويفهمونه غريه دون اإلجنيل يتبعون اإلجنيلية، الكنيسة كنيستهم وتسمى: الربوتستانت)   ٢(
 اسم واستبقوا جها على ساروا اإلجنليز ولكن الشمالية وأمريكا أوربا يف تنتشر الديين اإلصالح كةحر أصحاب وأتباعها

 عدم مع والوعظ القيادة على أعضاؤه تعاونياًيتعاون نظاماً الربوستانتية الكنيسة وتتبع الرومانية، الكاثوليكية على وأطلقوا الكاثوليكية
 .٢٥٣ -٢/٢٥٢ شليب املسيحية، -  دياناأل مقارنة. كنيسة لكل الذايت املساس

 الكنائس أم تدعى ألا العامة ومعناها. الرسولية أو البطرسية أو اللتينية أو الغربية أو الكاثوليكية كنيستهم تسمى: الكاثوليك)   ٣(
 وإرادته والكرادلة لباباا ويرأسه البابوي النظام تتبع وهي خلفاءة، روما يف والبابوات الرسول بطرس مؤسسها أن النصارى ويدعي
 .٢/٢٥٠ شليب املسيحية، - األديان مقارنة. املناقشة تقبل ال إالهية

 .  ٣٨: ١ لوقا)  ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ومل ،اعليه يطلع ومل ،وحي أو كتاب من إال يعلم ال مبا أنبأ ألنه ؛نبوته إثبات على دليل هذا ويف
  .أمياً كان r النيب أن أمجعوا وقد ،ورهبام الكتابني أهل أحبار من قليل إال يعلمها

 وأن ،نيب أنه على دليل الكتب قراءة غري من حقيقتها على كتبهم يف اليت باألخبار إياهم فإنباؤه
   .)١( ا إليه أوحى اهللا

 اإلسالم رسول r حممد ذا هو فها. يقني عن مصدره ويتبني ،الدين هذا عظمة تظهر وهنا«
 هاهو. والشبهات واجلدل والعنت التكذيب من يلقى ما )النصارى ومنهم( الكتاب أهل من يلقى الذي

 إىل يرفعها الذي اإلطالق ذا ،)العاملني نساء( على وتفضيلها ،العظيمة مرمي حبقيقة ربه عن حيدث ذا
 لعدم مربراً تعظيمها من ويتخذون ،مبرمي يعتزون الذين القوم مع مناظرة معرض يف وهو. اآلفاق أعلى
 احلق هذا فيعلن u عيسى وعن مرمي عن ربه؛ من) احلق( يتلقى إنه... !اجلديد وبالدين مبحمد إميام

  .)٢( »!حبال اال هذا يف القول هذا أظهر ما ،احلق اهللا من رسوالً يكن مل ولو ..اال هذا يف
 ؛والنهار بالليل به وأنس الغفار بالعزيز صلة ،وطهارة أخالق ة،وقرب طاعة العذراء مرمي فهذه

 غري من عظيم لنيب أماً تكون أن مشاعرها كل يهز الذي العظيم للخطاب مهيأة وتكون را لتشكر
 والوالدة احلمل حيث من التايل املبحث حديث وهو ،مرمي ابن عيسى املسيح امسه ،ينسب إليها أب؛

  . التسليم وأمت الصالة أفضل بينان وعلى عليه. واخلصائص
  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                      

 .١/٤١٠ الزجاج ،وإعرابه القرآن معاين وانظر ٨٦/ ٤ القرطيب تفسري وانظر١٧٨٢ - ١٧٨١/ ٣ الطربي، جرير ابن تفسري: انظر)   ١(

 . ١٩٢/ ٤ اخلالدي صالح،  القرآين القصص: وانظر. ١٩٠-١٨٩/ ٤ احلمصي أمحد القرآن، ظالل يف الرمحن قصص)   ٢(
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 أبوين من u حيىي والدة بذكر سبقها ،u عيسى والدة قصة الكرمي القرآن ذكر عندما

 تنجب ال عاقر والثاين ،زكريا وهو ،عتيا الكرب به بلغ قد أحدمها البشرية؛ الطبيعة حسب عاجزين
  . احليض عنها وانقطع ،السن ا تقدم وقد ،الذرية

 معقب ال أنه وتعاىل سبحانه قدرته ينكرون وال يرونه منوذجاأ للبشرية يقدم اهللا فكأن لذلك
  .حلكمه

  .أب بال أم من u عيسى إجناب يف اخلالدة املعجزة بقبول للبشرية متهيداً وذلك 
 حقيقة فهم على للناس ومعيناً ،عيسى خللق مقدمة حيىي خلق رمحته مبقتضى اهللا جعل فقد«
 إظهار وهي ،عيسى خلق آية جنس من حيىي خلق آية فكانت ،أب غري من عيسى خلق يف اإلعجاز

 قال كما ،ليحىي بالنسبة الوالدة يف السبب صالحية وجود عدم حيث من. يشاء ما خلق على اهللا قدرة
 ﴾ قَالَ رب أَنى يكُونُ لي غُلَام وكَانت امرأَتي عاقرا وقَد بلَغت من الْكبرِ عتيا ﴿: زكريا

 الصيغة هو :الفهم هذا على والدليل...  لعيسى ةبالنسب أصالً السبب وجود وعدم ،] ٨ مرمي، سورة[
قَالَ رب أَنى يكُونُ لي غُلَام وكَانت امرأَتي عاقرا وقَد بلَغت من  ﴿:بعيسى للبشرى القرآنية

 آل سورة[ ﴾ من اللَّهأَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيى مصدقًا بِكَلمة  ﴿ ] ٨: مرميسورة [ ﴾ الْكبرِ عتيا
 هذا وكان ،عيسى) اهللا من كلمة( بـً  مصدقا بصفته ،حيىي بوالدة البشرى فجاءت] ٣٩عمران،

   .)١(»بوالدته زكريا ا اهللا بشر اليت البشرى خرب يف حيىي صفات أول هو التصديق
 إمنا صديقوالت الربط وهذا وبرسالته، به املصدقني أول من u حيىي كان،u عيسى جاء فعندما

 ماوراء وينكرون باألسباب، املسببات يربطون كانوا حيث الزمان، ذلك يف الناس عليه كان ما لريد جاء
 انعدم حيث ذلك من أعظم كان وعيسى واملسبب، السبب بني الربط هلذا مفارقاً حيىي فجاء ذلك

  .واملسبب السبب بني آيته يف االرتباط
 على وجل عز قدرته تتوقف وال ،تتناهى ال اهللا قدرة نإ عاًمجي للبشر يقول وجل عز اهللا وكأن« 
  . )٢(»األسباب و العلل

 من اخلالص والتوحيد اهللا وحدانية على يدل ما والعرب، اآليات من عيسى قصة يف فإن وهلذا
  .  العاملني رب اهللا فتبارك وخصائصه، وبعثته، ووالدته، محله إىل به، البشارة

  
  

                                      
 .٥٧ - ٥٦ ص ). األوىل الطبعة هادف،( السالم، عليه املسيح سرور، رفاعي)  ١(

 .٢١٢. ٣٩ - ٣٨ص، الشتيوي رجب حممد، مقارنة دراسة النصرانية)  ٢(
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 حمل أا وبشرا وتعاىل، تبارك را من السالم عليها مرمي إىل )١(البشرى املالئكة محلت لقد
  .شيء كل على وعظمته اهللا قدرة كمال  طريقها عن للبشرية  يصل بأن وفضله طائهلع

 مهداة ةنعم للبشرية ستحمل بأا يبشرها اهللا، عند وأفضلهم املالئكة عظيم uجربيل هو وها 
 اهللا سيخلقه وأنه يوجد، أن قبل وفضائله خصاله وبعض وكنيته ولقبه امسه تعرف حسناً غالماً منه، وآية
  .األحد الواحد بقدرة بل البشر بني املعروف بالسبب  ليس فيها

 عن باحث كل جيعل مما بعضه، وحرف بعضه، النصارى على خفي بياناً بينه الكرمي والقرآن
 إليها تطمئن واليت بغيته سيجد منصفاً أظن وال والنقل، العقل توافق اليت اامظ يف هاعن ينقب احلقيقة
 قال كما آخرها وهو ،األخرى اإلهلية الكتب على املهيمن الكرمي، القرآن يف إال السليمة العقول
من الْكتابِ ومهيمنا علَيه فَاحكُم بينهم بِما  وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه ﴿:تعاىل

قالْح نم اَءكا جمع ماَءهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهز٤٨: املائدة[ ﴾ أَن.[   
   فضائله؟ وما ،الكنية هذه ومل كنيته؟ ما ،لقبه ما ،امسه ما به؟ املبشر ومن البشري؟ فمن
إِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَلمة منه اسمه الْمِسيح عيسى ابن  ﴿:تعاىل قال

بِنيقَرالْم نمو ةرالْآخا ويني الدا فجِيهو مير٤٥: آل عمران[ ﴾ م.[  
... كبري شأن له ،عظيم ولد منها وجدسي بأن ،السالم عليها ،ملرمي املالئكة من .بشارة هذه«
   .)٢(»اهللا من بكلمة وجوده يكون

   البشرى؟ من املقصودة الكلمة فماهي
) كن( كلمة هي اهللا من بكلمة املقصود بعضهم فقال: الكلمة هذه معىن حول العلماء اختلف

  . وغريمها )٣( ةوقتاد كثري ابن اإلمام القول ذا قال وممن فيكون، كن له يقول فإمنا شيئاً اهللا أراد إذا اليت
   .)٤(»فيكون) كن: (بقوله: أي«: كثري ابن قال

 ألا. عيسى على أطلقت اليت الكلمة هذه هنا يبني مل«: قوله للشنقيطي البيان أضواء يف وجاء
) كن( لفظة أا. آخر موضع يف بني ولكنه ،مسببه وإرادة السبب إطالق من وجوده يف السبب هي

                                      
 .١/٦٥ التعريفات. أغلب اخلري ويف والشر، اخلري يف لويستعم الوجه، بشرة به تتغري صدق خرب كل :البشارة)  ١(

 . ١/٣٤٤ كثري ابن تفسري)  ٢(

 سنة تويف والفقه بالقرآن عاملا احلفظ قوي ذكي عامل ثقة الصحابة، بعض عن روى التابعني من: البصري السدوسي دعامة بن قتادة)  ٣(
 )٣١٥/ ٨ التهذيب ذيب) (هـ١١٧(

 .١/٣٤٤ كثري ابن تفسري)  ٤(
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﴿ إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن : هقول يف وذلك
    .)١( ]٥٩: آل عمران[ فَيكُونُ ﴾
 يعين ،)منه بكلمة: (وقوله«: فيقول ،اهللا من واخلرب الرسالة :بالكلمة املراد أن جرير ابن ويرى

 أخربين: مبعىن ،)ا سرين كلمة إيل فالن ألقى: (القائل قول من وهو ،عنده من وخرب اهللا من برسالة
   .)٢(»إليها ألقاها ،بعيسى مرمي اهللا بشرى: يعين ...به فرحت خربا

 مبا خلقه سائر مسى كما ،ا اهللا مساه لعيسى اسم هي بل: آخرون وقال«: آخر موطن يف وقال
يبشرك بِكَلمة  الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه إِذْ قَالَت ﴿:قوله يف عباس ابن عن األمساء، من شاء
هناهللا من الكلمة هو عيسى: قال ، ﴾م«.  

 هذه يف األقوال من عددا سرد أن بعد واخلرب الرسالة ا املراد أن يف قوله جرير ابن نصر وقد
 بعيسى مرمي بشرت املالئكة أن وهو. األول القول عندي، الصواب إىل الوجوه وأقرب«: فقال املسألة

 وال بعل غري من ولدا منها خالق اهللا أن: إليها تلقيها أن أمرها اليت وكلمته برسالته وجل عز اهللا عن
 ألن ،مؤنثة) الكلمة(و ،فيؤنث) امسها: (يقل ومل فذكر، ،)املسيح امسه: (وجل عز قال ولذلك ،فحل

 فذكرت ،البشارة مبعىن هي وإمنا ،)فالن( عىنمب هو الذي االسم قصد ا مقصود غري) الكلمة(
  .)٣(»كنايتها

 بشراً ا u عيسى فكان) كن( كلمة هو) منه بكلمة( معىن يف العلماء أقوال من والراجح
  . سويا

 محدأ قال وهلذا ؛فيكون كن بقوله اهللا خيلقه مما الولد هذا أن على ذلك فدل« :تيمية ابن يقول 
﴿ إِنَّ مثَلَ عيسى األخرى اآلية يف قال وهلذا) الكن نفس هو ليس نبالك خملوق عيسى( حنبل بن

 ال بكن خلق نهأ مراده بني فقد عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ﴾
   .)٤(»الكالم من وحنوها كن نفس نهأ

  

                                      
 .١١٥ص الشنقيطي،، البيان أضواء)  ١(

 .٣/١٧٨٤ الطربي تفسري)  ٢(

 .٣/١٧٨٥ الطربي تفسري)  ٣(

 .٤٩٤-٢٠/٤٩٣ تيمية، ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموعة)  ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن البخاري يف جاء ما أمهيته ويبني كذلك التفسري هلذا ويشهد
 ،ورسوله اهللا عبد عيسى وأن ،ورسوله عبده حممدا وأن ،له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن شهد من«

  . )١(»العمل من كان ما على اجلنة اهللا أدخله ،حق والنار ،حق واجلنة ،منه وروح مرمي إىل ألقاها وكلمته
 قوله يف وكنيته ،ولقبه به، املبشر الغالم اسم السالم عليها ملرمي املالئكة شرىب تضمنت فقد وهلذا

  ] ٤٥ عمران، آل سورة[ ﴾ اسمه الْمِسيح عيسى ابن مريم ﴿:تعاىل
   .)٢( له أب ال حيث ،أمه إىل له نسبة ...بذلك املؤمنون يعرفه ،الدنيا يف ذا مشهورا يكون

  :منها أقوال على بذلك لقب ومل ؟u عيسىل املسيح لقبب املراد يف ككذل العلماء اختلف وقد
 بالعربية وهو والفاروق، كالصديق بالرفعة تشعر اليت الشريفة األلقاب من لقب: )املسيح(«
   .)٣(»املبارك ومعناه املشيح

  .به اهللا مساه ،مشتق غري لعيسى اسم املسيح إن: قيل وقد«
   .)٤(»هو هو الذي البدل من سيحامل من بدال عيسى يكون هذا فعلى
 وقد ،ذاك أو املعىن هذا بني تناقض ال فإنه كل وعلى العلماء، ذكرها اليت املعاين تلك غري إىل
  . فيها مشاحة فال ،املعاين تلك كل اللقب يستوعب

 عيسى على مبجموعها كلها ترد وقد باملسيح، تلقيبه سبب يف كثرية أقواالً العلماء ذكر وقد
u، التضاد باب من وليست التنوع باب من فهي .  

 ألنه: وقيل ،هلما)٥(أمخص ال القدمني مسيح كان ألنه: وقيل ،سياحته لكثرة مسيحاً مسي: فقيل 
 يستكن فلم فيها ذهب أي ،األرض مسح ألنه :وقيل ،برئ العاهات ذوي من أحداً مسح إذا كان
 إمنا: وقيل. عليه وظهر أصابه أي ،مسحه لاجلما ألن: وقيل. الربكة بدهن ممسوح ألنه: وقيل. بكن
 من مسح: وقيل. الذنوب من إياه لتطهريه بذلك اهللا ومساه ،الذنوب من بالطهر مسح ألنه بذلك مسي

. منه فيطهر ،فيه يكون الذي األذى من الشيء ميسح كما ،اآلدميني يف تكون اليت واألدناس الذنوب
 األخالق وسائر ،واحلرص ،والشره ،اجلهل من ذميمةال القوة عنه مسحت ألا املسيح مسي وقيل

   .)٦(الذميمة

                                      
 قال ٤/١٦٥ ،﴾ دينكم يف تغلو ال الكتاب أهل يا﴿  قوله باب - عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب:  البخاري صحيح)  ١(

 .شاء أيها الثمانية اجلنة أبواب من:  وزاد جنادة عن عمري عن جابر ابن حدثين الوليد

 . ١/٣٤٤ كثري ابن تفسري: انظر)  ٢(

 . ٤/٨٩ القرطيب تفسري:  انظر ٥٠٩/ ١ الدرويش الدين حمي/أ،  الكرمي القرآن إعراب)  ٣(

 .٤/٩١ القرطيب تفسري)  ٤(

 .١/٨٤٠احمليط القاموس.  األرض بيص مامل القدم، باطن من: األمخص)  ٥(

 ابن تفسري. ٩٠-٤/٨٩ القرطيب تفسري. ١/٣٤٤ كثري ابن تفسري.  ٥٠٩/ ١ الدرويش الدين حمي/أ، الكرمي القرآن إعراب: انظر)  ٦(
 . ٢١٢-٤/١٩٩ اخلالدي صالح ،القرآين القصص .٤/٢٦٤٧ الطربي جرير
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   .)١(»أعجمي اسم وعيسى«: القرطيب يقول فكما عيسى امسه من املراد وأما
   .)٢(وغريه القرطيب ذلك ذكر .مشتق عريب هو بعضهم وقال

 كبقية عرب وإمنا ،اللغة أهل بعض ذكر كما عريب وليس أعجمي علم اسم انه أميل إليه والذي  
 اليت األخرى األقوال خبالف وغريها، وموسى وإسحاق كإبراهيم القرآن، يف املذكورة األعجمية األمساء
  .عريب من مشتقاً أو عربياً جتعله

 u فعيسى نسبه، - الوقت ذات يف - هي الكنية وهذه مرمي، ابن فهي u عيسى كنية وأما  
  .آبائهم إىل نسبتهم يف آدم ينب كبقية ليس صراحة الكرمي القرآن يف أمه إىل ينسب

  .u عيسى شأن يف والنصارى اليهود مزاعم على رد هذا ويف
 عيسى: يقولون فهم، اهللا ابن أنه زعمهم يف النصارى ليكذب ؛ومرادة مقصودة أمه إىل ونسبته«

 تمأن، معروفة وأمه، مرمي ابن إنه: هلم يقول والقرآن - كبريا علوا كفرهم عن اهللا تعاىل - اهللا ابن
  . )٣(»مرمي ابن أنه مع هللا ابنا صار فكيف، يقني عن تعرفوا

   - سبق كما - النجار يوسف إىل نسبته  عليهم لريد وكذلك
  . وكنيته ولقبه امسه هلا موضحاً ،السالم عليها ملرمي اهللا سيهبه الذي باملولود البشارة بعض هذه 
 ،حياته يف جلياً هلا ستظهر اليت وفضائله خصائصه بعض على البشارة اشتملت فقد ذلك ومع 
) ٤٥(وجِيها في الدنيا والْآخرة ومن الْمقَربِني  ﴿:تعاىل قوله هلا املالئكة خطاب من فكان

 نيحالالص نملًا وكَهو دهي الْمف اسالن كَلِّمي٤٦(و ( لَمو لَدي وكُونُ لى يأَن بر قَالَت
كُونُ يفَي كُن قُولُ لَها يما فَإِنرى أَماُء إِذَا قَضشا يم لُقخي اللَّه كقَالَ كَذَل رشنِي بسسم
   ].٤٨ – ٤٥: آل عمران[ ﴾)٤٨(ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ ) ٤٧(

  :أنه وجوده قبل مرمي ا بشرت اليت احلميدة الغالم خصال فمن 
١- واآلخرة الدنيا يف وجيه. 
 . املقربني من أنه -٢
 .وكهال املهد يف الناس يكلم أنه -٣
 . الصاحلني من أنه -٤
 .واإلجنيل والتوراة واحلكمة الكتاب سيعلمه اهللا أن -٥

  .  -  اهللا بإذن -  فسيأيت تفصيلها وأما ،إمجاالً خصاله فهذه 

                                      
 .٤/٩١ القرطيب تفسري)  ١(

 .٤/٩١ القرطيب تفسري)  ٢(

 .٤/٢٠٥اخلالدي صالح القرآين القصص)  ٣(
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 الغالم هذا هلا يكون كيف تساءلت املالئكة من البشرى هذه السالم عليها مرمي مسعت فلما
 العفة وكمال وائه روعته يف التساؤل هذا عنها اهللا حكى كما !؟اًبغي وليست زوج؟ ذات وليست
قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر ﴿:تعاىل فقال ،ذلك يف امللك أجاا ومبا ،والطهر
   ].٤٧: آل عمران[ ﴾ذَلك اللَّه يخلُق ما يشاُء إِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُقَالَ كَ

 خالف على وقع مما التعجب يقتضي به التبشري ألن ذلك قالت إمنا« :الرازي يقول وهلذا
   .)١(»العادة

من أي وجه يكون يل ولد؟ أمن قبل  ﴾ولَدرب أَنى يكُونُ لي  ﴿:وعند ابن جرير ملا قالت
كَذَلك اللَّه ﴿ :ومن غري أن ميسين بشر؟ فقال اهللا هلا ،زوج أتزوجه وبعل أنكحه، أم تبتدئ يف خلقه

هكذا خيلق اهللا منك ولدا لك من غري أن ميسك بشر، فيجعله آية للناس : يعين﴾ يخلُق ما يشاُء 
   .)٢(نع ما يريدوعربة، فإنه خيلق ما يشاء ويص

بل هي موحدة لرا تبارك وتعاىل  وهذا التساؤل منها عليها السالم ليس على سبيل االستبعاد،
ي العاملة أن اهللا ال ومىت سيكون؟ فه ،ولكن كيف يكون هذا !!كيف وهي الصديقة ؛ومصدقة خلربه

ولكن أرادت كيف  ،اما استبعدت من قدرة اهللا تعاىل شيئ: وقيل«: كما قال القرطيب ،يءيعجزه ش
  .)٣(»؟اءيكون هذا الولد ؟ من قبل الزوج يف املستقبل أم خيلقه اهللا ابتد

 وصفاته، ولقبه، ابنها، اسم هلا امللك بشارة من علمت قد السالم عليها مرمي تكون وذا
  .واطمئنان بيقني را خرب وتقبلت والنبوة، الرسالة من أجلها من اهللا سيوجده اليت ومهمته
   
  
  
  
  
  
  

  
  

                                      
 .٤٧/ ٨الرازي الكبري، التفسري)  ١(

 .١٧٨٩/ ٣ الطربي جرير ابن تفسري)  ٢(

 .  ٨٧/ ١١ القرطيب تفسري)  ٣(
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  :  هــمحل
 الواثق بإميان وقبلتها قريب، محل بقدوم إيذاناً السالم عليها مرمي ا بشرت اليت البشارة وتلك

 من الفصل هذا يف هلا وكان بالغالم، احلمل موعد حان قد بأنه األخرى، للبشارة متهيداً كانت بربه،
 تذكرياً الكرمي القرآن حكاها وأخبار، مواقف أحداثها تفاصيل ستعيش اليت ةواملرحل حياا فصول
  .سواء حد على الدعوة أمة أم اإلجابة أمة سواء بعده، من وأمته r حممد لنبينا وإخباراً

اتخذَت من فَ) ١٦(﴿واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا شرقيا  :تعاىل قال
قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ ) ١٧(دونِهِم حجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا 

لَت قَا) ١٩(قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلَاما زكيا ) ١٨(منك إِنْ كُنت تقيا 
قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي ) ٢٠(أَنى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا 

   ].٢١ – ١٦: مرمي[ ﴾) ٢١(هين ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقْضيا 
الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم  إِنما ﴿:تعاىل وقال

 هنم وحر١٧١: النساء[ ﴾و.[   
 قومها  عن واستترت تنحت عندما السالم، عليها مرمي مشهد ويصور ،باملسيح مرمي محل قصة اهللا يذكر

واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها ﴿ :تعاىل فيقول اهللا يريدها حلكمة واعتزلتهم؛
  .]١٧ – ١٦: مرمي[ فَاتخذَت من دونِهِم حجابا﴾) ١٦(مكَانا شرقيا 

 مكان إىل فيه كانت الذي مكاا من خرجت أن يوم مرمي حال r حممد نبيهل يذكر هنا فهو
 معىن يذكر وهو الرازي الفخر يقول حنوه، أو حائط من اًحجاب نهاوبي بينهم وجعلت الشرق، جهة آخر
 ذلك مع أا تعاىل بني مث ،الشرق ناحية يلي مكان إىل سرعة على وانفردت تباعدت معناه«: اآلية

 جعلت بل ،موضع إىل انفردت أن على تقتصر أامل ذلك وظاهر ،مستوراً حجاباً أهلها دون من اختذت
 الثاين الوجه وهذا ،ستراً وبينهم نفسها بني جعلت أا وحيتمل ،غريه أو حائط من حائالً وبينهم بينها
  .)١(»أظهر

  
  
  

                                      
 .١٦٧/ ٢١ الرازي الكبري، التفسري)  ١(
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 إىل الشرق ذا املراد يف العلماء واختلف :الشرق جهة إىل القرآن نص فكما اجتهت أين إىل فأما
  : أقوال

    .)١(»ةللعباد لتخلو شرقيه يف احملراب جانب إىل املسجد يف دخلت«: القرطيب قال

  .)٢(»املقدس بيت شرقي يلي مما أي) شرقيا( وقوله«: الشنقيطي وقال

 املشرق النصارى اختذت شيء ألي اهللا خلق ألعلم إين: قال ،عباس ابن عن«: جرير ابن وقال
  . )٣(»قبلة عيسى ميالد فاختذوا شرقيا، مكانا أهلها من فانتبذت: اهللا لقول قبلة؛

  .فيه أقوال السلف عن تورد ولكن ،السنة وال القرآن هيبين فلم اعتزاهلا سبب وأما
  : ملخصه ما ذلك يف قيلت اليت األقوال الرازي مجع وقد

  . الطهر لتنتظر حيضها بسبب اعتزلت أا :األول
  .العبادة عن تشتغل لئال اخللوة طلبت أا :الثاين
  .يسترها بشيء حمتجبة احليض من لالغتسال مشرقه يف قعدت: الثالث

 خلوة فتمنت ،خروجه عند عليها يغلقه وكان ،حمراب زكريا أختها زوج مرتل يف هلا كان أا: رابعال
  .اجلبل وراء املفازة إىل وخرجت ،السقف فانفرج ،رأسها لتفلي
  .لتستقي املفازة إىل فخرجت عطشت أا: اخلامس
   .)٤(منها واحدة حترجي على يدل ما اللفظ يف وليس ،حمتمل الوجوه هذه كل أن واعلم قال مث

 هذه ألن فائدة، كبري بذلك حيصل ال بينها، اجلمع أو األقوال هذه بني الترجيح حماولة وعند
 عن األقوال هذه أثرت وإمنا صحيح، حديث -اطالعي حسب- فيه يرد ومل القرآن، أمه امم التفاصيل
 ،اهللا إرادة لتكون الناس، نم خلوة يف وكانت اعتزلت أا هو القضية يف يهم والذي الصاحل، السلف
 آية وابنها لتكون معهود، هلا يسبق مل معجزة بطريقة غالما ستلد بأا قبل، من به بشرت ما ويتحقق
  .!!املفاجئة كانت االعتزال هذا ويف للعاملني
 موعد حان أنه علمت ما شراً، ا يريد وظنته فخافته! رجل أمام ا إذ تلك خلوا يف كانت فبينما

 سيكون اليت بالروح فيها لينفخ اهللا، من مرسل) uجربيل( املالئكة أفضل أمام وأا البشرى، قيقحت
  ﴿فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا﴾ :تعاىل قال u عيسى منها

                                      
 .٢١/١٦٧ الرازي الكبري، التفسري : وانظر. ١١/٨٧ القرطيب تفسري)  ١(

 . ٦٩٩ص الشنقيطي، ،نالبيا أضواء)  ٢(

 .٧/٥٤٦٧ الطربي جرير ابن تفسري)  ٣(

 . ٣/١٨٩ كثري ابن تفسري: وانظر. ١١/٨٦ القرطيب تفسري: وانظر ،٢١/١٦٧ الرازي الكبري، التفسري)  ٤(
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 املراد من ااختلفو فقد ،الصريح النص وجود عدم عند املفسرين راءآ اختالف يف احلال هو وكما
  :قوالن على املرسل الروح ذا

 :قال مث ،ساقها اليت باآلثار قوله ودعم ،u جربيل هو املفسرين من مجع عن جرير ابن قال
  .)١(»u  جربيل أنه يروي كلهم«

 هو قالوه الذي وهذا« :قال مث ،كذلك املفسرين من مجع عن كثري ابن القول هذا إىل وذهب
  . )٢(» القرآن ظاهر

 الغرابة غاية يف وهذا« :بقوله كثري ابن تعقبه وقد ،u عيسى روح إنه قال من املفسرين ومن
  .)٣(»إسرائيلي وكأنه والنكارة،

 فإنكاره -  اهللا شاء إن سيأيت كما -u  عيسى عن قوهلم يف للنصارى مسايرة فيه القول وهذا
  . uاملسيح يف النصارى مفهوم إىل ويصل النص فهم عن بعيد ألنه

 أحسن يف اخللقة مستوي بشرا هلا متثل السالم عليها مرمي إىل u جربيل اهللا أرسل اوعندم
 . اآلدمية الصور
 فقالت سوءاً، ا أراد رجالً يكون أن به واستعاذت باهللا، استجارت احلسنة اهليئة هذه على رأته فعندما
  نْ كُنت تقيا﴾﴿قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِ :عنها اهللا حكى كما

 باألسهل يكون أن الدفع يف املشروع هو وهذا ،باهللا له تذكرياً. اهللا ختاف كنت إن: أي« 
   .)٤(»U  باهللا أوال فخوفته ،فاألسهل
﴿قَالَ إِنما  أجلها من جاء اليت باملهمة وأخربها ،u جربيل اهللا رسول بأنه ختاطبه كانت من فطمأا

بولُ رسا را﴾أَنيكا زغُلَام لَك بأَهل ١٩: مرمي[ ك[   
 سبب به قام من هو جربيل وإمنا احلقيقة، على وتعاىل سبحانه اهللا هو اآلية هذه يف والواهب

  . اهلبة ذه أخربها الذي هو ألنه قبله من اهلبة جعل إمنا ولذلك فقط، النفخ
  .)لك ليهب( اآلية يف املذكور املعىن هذا على تدل قراءة هناك فإن ذلك ومع
 ألنه. قبله من ا اإلعالم كان ملا قبله من اهلبة جعل أنه األوىل القراءة على اآلية معىن يكون وذا

)  لك ليهب( القراءة وعلى احلكاية، على) زكيا غالما( لك ألهب إليك أرسلين: إليك أرسلين هو
   .)٥(زكيا ماغال لك اهللا ليهب إليك أرسلين ربك رسول أنا إمنا: مبعىن

                                      
 .٥٤٦٩ – ٧/٥٤٦٨ الطربي جرير ابن تفسري)  ١(

 .٧٠٠ص الشنقيطي، ،البيان ءأضوا: انظر. ١١/٨٦ القرطيب تفسري: انظر.  ٣/١١٢ كثري ابن تفسري)  ٢(

 .٣/١١٢ كثري ابن تفسري)  ٣(

 .٦/٥٨٠ حجر ابن، الباري فتح: انظر ،٧/٥٤٧٠ الطربي جرير ابن تفسري: انظر.  ٣/١١٢ كثري ابن تفسري)  ٤(

 .٣/١٨٩ كثري ابن تفسري :وانظر ،٥٤٧٠/ ٧ الطربي تفسري: وانظر ،٨٦/ ١١ القرطيب تفسري: انظر)  ٥(
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 أنا إمنا قال: (هلا جربيل بقول املراد أن عندي ذلك يف األقوال وأظهر« :الشنقيطي يقول ولذلك
 إىل وصل الذي الدرع يف بالنفخ الغالم وهب يف سببا ألكون أي) زكيا غالما لك ألهب ربك رسول
  .)١( »عيسىب محلها بسببه فصار ،الفرج

 ،صحيح ومعىن ،حسن وجه له القراءتني وكال«: فيقول اءتنيالقر بني فرق ال أنه كثري ابن ويرى
   .)٢(»األخرى تستلزم وكل

ولَم يمسسنِي بشر ولَم  ﴿غالم يل يكون كيف األوىل البشارة يف له قالت كما عادت وهنا
 بالبشارة جربيل ءهاجا اليت األوىل املرة غري القول هذا فيها قالت اليت املرة وهذه .]٢٠: مرمي[ ﴾أَك بغيا 

إِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَلمة منه اسمه  ﴿:تعاىل قوله يف سبق كما
بِنيقَرالْم نمو ةرالْآخا ويني الدا فجِيهو ميرم نى ابيسع ِسيح٤٥: آل عمران[ ﴾ الْم[.  

 خطاب ونسيت األوىل، البشارة نسيت وكأا الصدمة، هول من هذا قالت أا ماءالعل يقول
 اهللا من آية سيكون وأنه اهللا، على هني األمر هذا بأن عليه وزاد ،قبل من أجاا مبا هنا فأجاا هلا، امللك
ذَلك قَالَ قَالَ كَ ﴿:فقال فيكون كن له يقول فإمنا وأراده شيئاً قضى إذا الذي سبحانه منه ورمحة

    ]٢١: مرمي[ ربك هو علَي هين ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقْضيا
 يف مقدر أمر هذا أن خيربها ،ملرمي جربيل كالم من هذا أن حيتمل ﴾ وكَانَ أَمرا مقْضيا﴿ «

 عن ذا كىن أنه r حممد لرسوله تعاىل اهللا خرب من يكون أن تملوحي. ومشيئته وقدره تعاىل اهللا علم
 ،هذا على عزم قد اهللا أن: أي ﴾ وكَانَ أَمرا مقْضيا﴿:)٣(إسحاق بن حممد قال فرجها، يف النفخ
   .)٤(»أعلم واهللا ،غريه حيك ومل ،تفسريه يف جرير ابن أيضا هذا واختار بد، منه فليس

 األنبياء سوريت يف بينه ولكنه به محلها كان كيف اآليات من بعد يماف تعاىل اهللا يذكر ومل
والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها وابنها آيةً  ﴿:تعاىل قال كما والتحرمي
نيالَملْع٩١: األنبياء[ ﴾ ل[.  
  
  
  

                                      
 . ٧٠١ص الشنقيطي،، انالبي أضواء)  ١(

 .٣/١٨٩ كثري ابن تفسري)  ٢(

 ببغداد تويف ألشعارهم، راوية وأنسام، العرب بأيام عارف اخباري، حافظ، حمدث،: يسار بن إسحاق بن حممد: إسحاق بن حممد)  ٣(
 ).٣/١٢٤ املؤلفني معجم). (هـ١٥١( عام

 . ٣/١٨٩ كثري ابن تفسري)  ٤(
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رانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا ومريم ابنت عم ﴿:تعاىل وقال
 نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل قَتدص١٢: التحرمي[ ﴾و[.  

 نفخ كيف أما ،u به فحملت فرجها يف نفخ  جربيل أن اآليتني هاتني يف وتعاىل تبارك فذكر
  : أقوال معناها بيان حول للعلماء ولكن اآلية يف وتعاىل سبحانه يبينه فلم

 فتمثل إليها بعثه اهللا فإن جربيل، وهو امللك بواسطة :أي روحنا من فيه فنفخنا« :كثري ابن يقول
 يف فوجلت النفخة فرتلت درعها، جيب يف بفيه ينفخ أن تعاىل اهللا وأمره سوي، بشر صورة يف هلا

فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمات ﴿:تعاىل قال وهلذا ،u سىبعي احلمل منه فكان فرجها،
 نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهب١( ﴾ر(.  

) فنفخنا فيه من روحنا( :قال ألنهاد بالفرج هنا اجليب إنه أر: قال املفسرون«: وقال القرطيب
فنفخنا يف جيبها من (يف قراءة أيب  وهي .ها ومل ينفخ يف فرجهاوجربيل عليه السالم إمنا نفخ يف جيب

) من روحنا(أرسلنا جربيل فنفخ يف جيبها ) فنفخنا( ومعىن ...وكل خرق يف الثوب يسمى جيبا )روحنا
  . )٢(أي روحا من أرواحنا وهي روح عيسى

 نفخة و مرمي من خلق حواملسي« :يقول إذ  تيمية ابن قاله ما إىل املسألة هذه بيان يف أخلص وذا
 وكذلك بدا، يكشف مل u أنه فمراده الدرع جيب يف نفخ جربيل أن نقل من فإن... جربيل
 فوصلت ،الدرع جيب يف فنفخ ،متجردة إليها ينظر مل متجردة وعائشةr  النيب أتى إذا كان ،جربيل
 وعيسي ،جربيل هو الذي روحال هذا من :أي روحنا من فيه أو فيها نفخناف فقوله... فرجها إىل النفخة
   .)٣( »الغاية البتداء) من(و االعتبار ذا اهللا من روح فهو الروح هذا من روح

 هذه وانتقلت.. تدركها ال وعقولنا ،كيفيتها نعرف ال ،غيبية بطريقة مرمي يف جربيل ونفخ«
 نعرف وال ،حياً جنيناً الروح النفخة هذه صارت وهناك ،رمحها إىل مرمي فرج من - النفخة -  الروح
 وتفاعالت تطورات من مرمي رحم يف جرى الذي ما وال ،حياً جنيناً صارت كيف وال ،انتقلت كيف

  .)٤(»حي جنني إىل الروح النفخة هذه لتتحول

  

                                      
 الروايات مبجموع الرحم إىل ووجلت الدرع يف كان النفخ أن على تدل روايات جرير ابن نقل وقد.  ٤/٣٩٤ كثري ابن تفسري)  ١(

 . ٧٠١ص الشنقيطي، ،البيان أضواء.  ٧/٥٤٧١ الطربي تفسري

 .١٧٩/ ١٨ القرطيب تفسري) ٢(

 . ٢٦٤ - ١٧/٢٦٢  تيمية ابن، الفتاوى جمموع)  ٣(

 . ٢٣٥/ ٤  اخلالدي صالح، القرآين القصص)  ٤(
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 بالغالم ومحلت وتعاىل، تبارك را بقدرة ورضيت استسلمت قد السالم عليها مرمي تكون وذا
 يصدقوها لن وأم هلا، واامهم قومها خافت أا إال را، أمر هذا أن ايقينه ومع ذلك مع وهي النيب،
 زوج ذات وليست حامل، وهي الناس يراها ال حىت قومها عن تـبتعد أن رأت وبذلك به، ختربهم فيما
    ].٢٢: مرمي[ ﴾فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا  ﴿:فقال وتقدس تبارك اهللا أخرب كما

  . )١(» البعيد ،القصي ﴾مكَانا قَصيا  ﴿:وقوله«
 به محلت اإ u عيسى محل مدة يف قال من فمنهم والسالم الصالة عليهما به احلمل مدة أما

 لثمانية ولد يعيش ال وهلذا: قال ،أشهر مثانية: )٢(عكرمة وقال. اجلمهور عن املشهور وهذا أشهر، تسعة
. فوضعت محلت أن إال يكن مل:قال مرمي، حبل عن سئل عباس ابن وعن أشهر، لستة: وقيل. أشهر
) ٢٢(فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا  ﴿: :تعاىل قوله ظاهر من أخذه وكأنه ،غريب وهذا

 لَةخإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماَءهشيء كل  تعقيب ولكن للتعقيب، كانت وإن فالفاء ﴾فَأَج 
ثُم جعلْناه نطْفَةً في ) ١٢(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ ﴿ :تعاىل قال كما ،حبسبه

 ﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما ) ١٣(قَرارٍ مكنيٍ 
   ].١٤ – ١٢: املؤمنون[

  .)٣(...يوما أربعني صفتني كل بني أن: الصحيحني يف ثبت وقد. حبسبها للتعقيب الفاء فهذه 
 وهلذا بأوالدهن؛ النساء حتمل كما به محلت أا - قدير شيء كل على واهللا - الظاهر فاملشهور

 املقدس، تالبي معها خيدم قراباا من صاحل رجل املسجد يف معها وكان عليها احلمل خمايل ظهرت ملا
 براءا من يعلم ما صرفه مث أمرها، من ذلك أنكر وكربه، بطنها ثقل رأى فلما النجار، يوسف: له يقال

 ،نفسه عن صرفه يستطيع ال ،فكره يف جيوس أمرها فجعل ،فيه هي ما تأمل مث وعبادا، ودينها ونزاهتها
: قالت. علي تعجلي فال أمر عن كسائل إين ،مرمي يا: فقال القول، يف هلا عرض أن على نفسه فحمل
 من ولد يكون وهل بذر؟ غري من زرع يكون وهل حب؟ غري من شجر قط يكون هل: قال هو؟ وما
 من وزرع حب غري من شجر يكون هل: (  قولك أما -إليه أشار ما فهمت - نعم: فقالت أب؟ غري
 يكون خلق وهل( بذر وال ،حب غري من خلقهما ما أول والزرع الشجر خلق قد اهللا فإن) بذر؟ غري
  .حاهلا هلا وسلم ،فصدقها. أم وال أب غري من آدم خلق قد اهللا فإن) أب؟ غري من
  

                                      
 .٧٠٢ص  الشنقيطي ،البيان أضواء)  ١(

 أعالم سري ذيب) (هـ١٠٤( باملدينة ثقة،مات تابعي العلم أهل من الصحابة، من عدد عن حدث: القرشي اهللا عبد أبو عكرمة)  ٢(
 .)١/١٧١ النبالء

 .٢٠٣٦/  ٤ أمه، بطن يف اآلدمي اخللق كيفية باب: مسلم صحيح ) ٣(
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 بعيدا منهم قاصيا:  أي ،قصيا مكانا منهم انتبذت ،بالريبة اامها قومها من مرمي استشعرت وملا
  . يروها وال تراهم لئال ؛ عنهم

 ما وأصاا الدم عنها استمسك ،ورجعت قلتها ومألت به محلت فلما: إسحاق بن حممد قال
 بيت أهل على دخل فما ،لساا فطر حىت ،اللون وتغري والتوحم الوصب، من الولد على احلامل يصيب

 من وتوارت ،)يوسف صاحبها إمنا: (فقالوا ،إسرائيل بين يف احلديث وشاع ،زكريا آل على دخل ما
  .)١( تراه وال أحد يراها فال ،حجابا دوم من واختذت ،الناس

 لو ألا النساء محل به محلت أا من كثري ابن إليه ذهب ما الصحيح أن أعلم واهللا والظاهر
 ،التصديق عدم خافت وأا أما ا،هويصدقو بنفسهم املعجزة هذ القوم سيعلم فوضعته، به محلت كانت
 يف مدة استغرقت قد ألا إال ليكون ذاك ما ،احلزنو ماهل من أصاا ما وأصاا ،عنهم بعيداً تبذه وقد

 وتصديقاً لقلبها؛ تطميناً ؛بعدها الوالدة مرحلة صاحبت اليت بالكرامات فؤادها اهللا سكنٍ ولذلك احلمل
  . -  اهللا شاء إن -سيأيت كما هلا قومها من

 انتباذ يف والوالدة اآليات، يف املذكور األول وهو ،تباذان يف السالم عليها مرمي محل يكون وذا
  . اآليات يف املذكور الثاين نتباذاال وهو ،آخر

  .جوالتدري املرحلية على يقومان ،ملرمي انتباذين اآليات ذكرت لقد: اخلالدي يقول ذلك يفو

﴿واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا  قوله يف املذكور وهو ،عام انتباذ :األول
ا شيقا﴾) ١٦(رابجح ونِهِمد نم ذَتخ١٧ – ١٦: مرمي[ فَات[. 

 يقع مكان إىل أهلها عن وتبتعد ،به تقوم كانت حيث ،أهلها منها واعتاده ،اعتادته انتباذ وهذا
 املكان ذلك يف وتناجيه اهللا تعبد وكانت ،صومعة أو بناء أو حجاب فيه هلا وكان ،أماكنهم شرقي
  .الشرقي

: مرمي[﴾فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا ﴿ :قوله يف املذكور وهو ،خاص انتباذ :الثاين 
٢٢[   

 الذي ،الشرقي املكان يف حجاا يف كانت عندما به ومحلت ،بعيسى محلت بعدما كان وهذا
  .األول نتباذاال ذَكَره

 ،الشرقي املكان ذلك غادرت حيث ،له نتيجة كانو ،األول نتباذاال على بين الثاين نتباذاال أن أي
   .)٢(أبعد مسافة أهلها عن ابتعدت وبذلك ،القصي املكان إىل وذهبت

  

                                      
 .   ١١/٨٨ القرطيب تفسري: ظروان٣/١١٤ كثري ابن تفسري)  ١(

 .٢٣٩ -٤/٢٣٨ اخلالدي، صالح، القرآين القصص)  ٢(
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 عندما الثاين واالنتباذ امللك، جاءها عندما للحمل اإلنتباذ بني زمنية مسافة هناك أن يؤكد وهذا
  .وجاهته النساء محل به محلت بأا يقول الذي للقول أن على يدل مما احلمل، ظهر

 كان لو ألنه ؛فوضعته به محلت أن إال هو ما يقول الذي القول على يرد الثاين تباذاالن وذا
 .احلمل حصول حني يف الوالدة متت وقد اآلخر نتباذاال هذا يكون فعالم كذلك

 أخبارب جاءت قد األناجيل أن على التنبيه أود ،السالم عليها مرمي والدة قصة إىل أصل أن وقبل 
 ويف« : يقول إذ لوقا جنيلإ من البشارة نص ييل وفيما ،أب بال ابناً ستلد بأا u جربيل بشارة قصة

 خمطوبة عذراء إىل ،)١(ناصرة امسها اجلليل من مدينة إىل اهللا من املالك جربائيل أرسل السادس الشهر
 املنعم أيتها لك سالم( :وقال املالك إليها فدخل مرمي، العذراء واسم يوسف امسه داود بيت من لرجل
 تكون أن عسى ما وفكرت كالمه من اضطربت رأته فلما) النساء يف أنت مباركة.  معك الرب! عليها
 وتلدين ستحبلني أنت وها ،اهللا عند نعمة وجدت قد ألنك مرمي يا ختايف ال( املالك هلا فقال التحية، هذه
 وميلك ،أبيه داود كرسي اإلله الرب ويعطيه يدعى، عليال وابن عظيماً يكون هذا ،يسوع وتسمينه ابناً
 لست وأنا هذا يكون كيف( للمالك مرمي فقالت) اية مللكه يكون وال األبد، إىل يعقوب بيت على

 القدوس أيضاً تظللك العلي وقوة عليك حيل القدس الروح: (هلا وقال املالك فأجاب) رجالً أعرف
 يل ليكن الرب أمة أنا ذا هو: (مرمي فقالت.. ]را ألمر استسلمت بعدهاو) [اهللا ابن يدعى منك املولود
  .)٢(»)املالك عندها من فمضى ،كقولك

 وابن( :ا مصبوغة بالعقيدة النصرانية مثلجاء يف القرآن ولكنه فهذه البشارة موافقة لبعض ما
مللكه يكون وال األبد إىل يعقوب بيت على وميلك أبيه، داود كرسي اإلله الرب ويعطيه يدعى، العلي 
  .)اهللا ابن يدعى منك املولود القدوس( :كذلك وقوله) اية

فألنه من لدن  - مع موافقته له يف أصل القصة -  القرآن من حقائق ختالف اإلجنيليف وأما ما
على ما سبقه من التوراة واإلجنيل، وأما مها فتغريت بعض أحداثها، ألا أحاديث  حكيم، وهو مهيمن

  . ن سار حبقيقة اخلرب الزمان، ومع مروره أصابه ما أصابه من حتريف أو زيادة أو نقصانركبا
 إن املالك الذي محل البشارة إىل«كما هو عند املسلمني  uوهم يقولون أن هذا املالك جربيل 

كة أحد املالئ ،بل كان هو جربائيل ،مل يكن مالكاً عادياً ما ليسوعمرمي العذراء وقال إا ستصبح أ
   .)٣(»ن ذكرت أمساؤهم يف الكتاب املقدسالثالثة الذي

 ذه له أين فمن ،r حممد نبينا على تعاىل اهللا من مرتل كتاب الكرمي القرآن أن على يدل وهذا
  .الكتاب أهل عند ما على له طالعا وال ،أمية أمة حوله ومن األمي، وهو احلقائق

  .   عندهم ترد مل القصة يف اثأحد ورود مع أبلغ، فيه عيسى قصة ورود إن بل
                                      

 . ٢٥١/  ٥. البلدان معجم. النصارى اسم اشتق منها طربية من قريب بالشام بلدة:  الناصرة)  ١(

 .٣٨- ٢٦: ١:  لوقا)  ٢(

 .١٣٨ص) املعمدانية النشر دار(  دله، جريس القس ترمجة املالئكة، غراهم، بيلي/د)  ٣(
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  : u عيسى والدة
 من صاحبه وما كتابه يف اخلرب اهللا حكى كما الوالدة موعد حان ،u بعيسى مرمي لمح وبعد

﴿فَأَجاَءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ النخلَة قَالَت يا لَيتنِي مت قَبلَ هذَا تعاىل فقال وتأييد كرامات
) ٢٤(فَناداها من تحتها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا ) ٢٣(منِسيا  وكُنت نسيا

فَكُلي واشربِي وقَري عينا فَإِما  )٢٥(وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا 
فَأَتت ) ٢٦(حدا فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا تريِن من الْبشرِ أَ

يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك ) ٢٧(بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا 
فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد ) ٢٨(مك بغيا امرأَ سوٍء وما كَانت أُ

  ٢٩ - ٢٣: مرمي ﴾)٢٩(صبِيا 
  ﴾فَأَجاَءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ النخلَة ﴿ : وقوله: تفسريه يف كثري ابن قال
  .إليه تنحت الذي املكان يف خنلة وهي النخلة، جذع إىل الطلق وأجلأها فاضطرها: أي
 املشهور هو وهذا ،أعلم فاهللا ،)١(حلم ببيت ذلك أن: قال مث اخلالف وذكر ،فيه اختلفوا وقد

 ورد وقد. الناس تلقاه وقد ،حلم ببيت أنه النصارى فيه يشك وال ،بعض عن بعضهم الناس تلقاه الذي
   .)٢(»صح إن احلديث به

   .)٣(»ذلك غري أخر أقوال وفيه. حلم بيت املذكور ملكانا أن على واجلمهور« :الشنقيطي ويقول

 ومل الكرمي القرآن يبينها مل اليت املبهمات من هذا فإن اجتهت، مكان أي وإىل ،األمر كان ما وأياً
 السلف عن روايات وردت وإمنا -علمي حسب -  r النيب إىل منسوب صحيح حديث فيها يرد

 رواية من يكثر من عن وروايتها اإلجنيل، يف جاء ما بعض مع فقهالتوا ؛اإلسرائيليات من حسبهاأ الصاحل
  . املفسرين كتب يف ذكره ورد ما على اإلسرائيليات
 العامل، إىل املولود خروج موعد وحان ،النخلة جذع إىل الطلق أجلأها أن بعد أنه يهمنا والذي

  ﴾ت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منِسيا يا لَيتنِي م ﴿ :فقالت ،شيئا قبل من تكن مل وأا ،املوت متنت
 مرمي فهي كرا، ويزيح حزا وجيلو فؤادها يطمئن مبا نعمه، عليها وتوالت را كرامات جاءا وهنا

   يسبق مل يئة كان ثُم يكون، أن قبل به بشرت من تنجب وهي) طيبة شجرة من مباركة نبتة( الصديقة

                                      
 قريبة والسري، جنياً، رطباً مرمي على تساقطت اليت النخلة وبه السالم، عليه املسيح ولد وبه الشام، أرض من إيليا بقرب:  حلم بيت)  ١(

 .١/١٢٣األقطار خرب يف املعطار الروض املقدس، بيت من

 . ١١٤/ ٣ كثري ابن تفسري)  ٢(

 . ٧/٥٤٧١ الطربي جرير ابن تفسري: انظر ،١١/٨٩ القرطيب تفسري: انظر.  ٧٠٢ص الشنقيطي،، البيان أضواء)  ٣(
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 مع مادي سبب بال ،فيكون نك له قال كن يكون، أن للشيء أراد إذا الذي اهللا بأمر البشر إليها
  .البشر تكوين يف -  احلال هو كما-  اهللا ةقدر

ها من حتتها وهو يبشرها بأمور عدة، وقبل ذكرها أبني أن العلماء اختلفوا يف هذا املنادي افناد
  .بعد وضعه uهو عيسى  كان يف موضع قريب منها أسفل منها، أو أن املنادي uهل هو جربيل 

: عباس ابن عن روي ما وذكروا ،u جربيل حتتها من ناداها الذي نإ قال من العلماء فمن
   .)١( قومها به أتت حىت عيسى يتكلم ومل ،جربيل) حتتها من فناداها(

: فقال  تفسريه يف جرير ابن واختاره مرمي، ابن عيسى حتتها من ناداها الذي نإ قال من ومنهم
   .)٢( u ابنها هو ناداها الذي أن قال من قول بالصواب القولني وأوىل
 :األوىل: قرينتان ذلك على وتدل ،عيسى ابنها هو ناداها الذي أن عندي القولني أظهر: الشنقيطي يقول
 يف مذكور وأقرب ،إليه الرجوع جيب ذلك عن صارف بدليل إال ،مذكور أقرب إىل يرجع الضمري أن

 قال مث ،بعيسى أي ﴾فَانتبذَت ﴿ عيسى يعين ﴾﴿فَحملَته  قال اهللا ألن. يلجرب ال عيسى هو اآلية
 قومها به جاءت ملا أا :الثانية والقرينة. عيسى أنه السياق من ويتبادر يظهر فالذي ﴾ فَناداها﴿ بعده
رت إِلَيه قَالُوا فَأَشا﴿ :عنها تعاىل قال كما.ليكلموه عيسى إىل أشارت ؛قالوا ما هلا وقالوا حتمله

 أنه ذلك قبل عرفت أا على قرينة ليكلموه إليه وإشارا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا ﴾
 يف )٣(جبري بن سعيد استدل األخرية القرينة وذه. وضعته عندما هلا لندائه العادة خرق سبيل على يتكلم
   .)٤(ىعيس أنه على عنه الروايتني إحدى

لقوة قرينته وداللته على القول الذي  ،uأن الذي ناداها عيسى  - واهللا أعلم  - والذي يظهر 
  .uيقول إنه جربيل 

  :ها أخربها وأرشدها  إىل عدة أمورفعندما نادا
عدم احلزن، وذلك ألن اهللا قد أيدها بالكرامات العظيمة املصاحبة للمولد الطاهر، فمنها أن : أوالً
فَناداها من  ﴿:ا جدول ماء من حتتها لتشرب منه، وهو السري املذكور يف اآلية قال تعاىلاهللا أجرى هل

  . ﴾تحتها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا
  

                                      
 .٧٠٤ص الشنقيطي، البيان أضواء: وانظر ،١١/٨٩ القرطيب تفسري: وانظر ،١١٥/  ٣ كثري ابن تفسري: انظر)  ١(

 .١١٥/  ٣ كثري ابن تفسري: وانظر ،٥٤٧٩/ ٧ الطربي جرير ابن تفسري: انظر)  ٢(

 أعالم سري ذيب. (التابعني علماء كبار من الصحابة، عن روى مفسر، مقريء حافظ: الكويف األسدي جبري بن سعيد اهللا عبد أبو)  ٣(
 )١/١٤٨ النبالء

 . ٧٠٤ص الشنقيطي ،البيان أضواء:  انظر)  ٤(
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بناًء  uوهو الذي رجحه كثري من العلماء على القول الذي يقول أن املراد بالسري هو عيسى 

   .)١(ه يف لغة العرب الرجل العظيم من الناسعلى أن املراد ب
  :جدول ماء والدليل على ذلك أمران قال الشنقيطي وهو يورد القول الذي يقول بأنه

قرينة على أن ذلك املأكول  ﴾فَكُلي واشربِي  ﴿:فقوله تعاىل ،القرينة من القرآن :أحدمها
 ﴿ :وكذلك قوله تعاىل ،﴾ربك تحتك سرِيا  قَد جعلَ ﴿:االمتنان به يف قوله واملشروب هو ما تقدم

  . املاء اجلاري: ألن املعني ﴾وآويناهما إِلَى ربوة ذَات قَرارٍ ومعنيٍ 
وقد : قاله ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية. rحديث جاء بذلك عن النيب  :األمر الثاين

  .يانه لضعفه رغم تعدد طرقهره مع بجاء بذلك حديث مرفوع، مث ذك

قرب إىل طرقه ال خيلو شيء منها من ضعف، أ وإن كانت  rفهذا احلديث املرفوع إىل النيب
أن السري املذكور يف وممن اختار . عيسى بغري دليل جيب الرجوع إليه الصواب من دعوى أن السري

  .)٢(... قاله ابن كثري وغريه ،ابن جرير يف تفسريه وغريه: اآلية النهر
عن الرباء بن « :فيقول ،وصححه ،كم يف املستدرك حديث يف ذلكبل قد ورد عند احلا

  .)٤( »هو اجلدول النهر الصغري :يف قوله عز وجل قد جعل ربك حتتك سريا قال )٣(عازب
وهزي إِلَيك بِجِذْعِ ﴿لتساقط عليها رطباً جنياً :أن ز جذع النخلة اليابسة كرامة أخرى :ثانياً

  . ]٢٥: مرمي[   ﴾نخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِياال
... اجلذع موات إحياء يف أخرى آية لترى اليابس اجلذع ز أمرها  ﴿وهزي ﴾ :القرطيب يقول

 قد معناه ﴿جنِيا﴾ ...﴿رطَبا جنِيا﴾ زه هززت اجلذع هززت إذا أي باهلز، نصب ﴾رطَبا ﴿
   .)٥(تناءلالج وصلحت طابت

 ﴾﴿فَكُلي واشربِي وقَري عينا بذلك عينها تقر وأن ،اهللا أعطاها مما وتشرب تأكل أن :ثالثاً
     ].٢٦ :مرمي[

                                      
 . ٧٠٤ص  الشنقيطي، البيان أضواء و٢٣٩- ٢٣٨/ ٣ كثري ابن تفسري:  انظر)  ١(

 . ٧٠٦- ٧٠٥ص  الشنقيطي، البيان أضواء: انظر)  ٢(

 من مجع عنه وروى غازياً كان الصحابة بعض وعن r النيب عن روى صحايب ابن صحايب: األوسي احلارث بن عازب بن الرباء)  ٣(
 ) ١/٣٧٢التهذيب ذيب) ( هـ٧٢( سنة ا ومات الكوفة نزل التابعني

، العلمية الكتب دار( عطا، القادر عبد مصطفى: حتقيق، حنيالصحي على املستدرك النيسابوري احلاكم عبداهللا أبو عبداهللا بن حممد)  ٤(
 ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا. ٢/٤٠٥ مرمي سورة تفسري ،) م١٩٩٠- هـ١٤١١، األوىل الطبعة، بريوت
 .ومسلم البخاري شرط على الذهيب قال.خيرجاه

 .٩٠- ١١/٨٩ القرطيب تفسري: انظر)  ٥(
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   .)١(»النيب الولد برؤية  ﴿وقَري عينا ﴾« 
وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال هل مبجرد أكل مرمي عليها السالم وشرا سيزول احلزن الذي 

  !؟بب آخرمن إجناب املولود، أم أن قرة العني وذهاب احلزن بس أصاا
بطريقها  ميكن أن حتصل مبجرد األكل والشرب، وإمنا باخلوارق والكرامات اليت إن قرة العني ال

  .وصل إليها األكل والشرب
الوقت  يدل على أن عينها إمنا تقر يف ذلك« :يقول الشنقيطي مبيناً أن وجود هذه اخلوارق

 ،فوجود هذه اخلوارق من تفجري النهر. ليت تبني براءا مما اموها به؛ ألا هي اور اخلارقة للعادةباألم
وكالم املولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة، وبذلك يكون قرة عني هلا؛ ألن  ،وإنبات الرطب

من قبل وكانت نسيا منسيا مل  جمرد األكل والشرب مع بقاء التهمة اليت متنت بسببها أن تكون قد ماتت
   .)٢(»ة فيهال غراب... وخرق اهللا هلا العادة. هو ظاهر يكن قرة لعينها يف ذلك الوقت كما

حلكمة أرادها اهللا  ؛وال تكلم أحداً من البشر كائنا من كان ،ن تلزم الصمتأأخربها  :رابعاً
: مرمي[ ﴾إِني نذَرت للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا  فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحدا فَقُولي ﴿:تعاىل
٢٦.[   

  ؟ فلماذا منعت من الكالم
  : اإلجابة تكون وقد
  : ألمرين الكالم من متتنع بأن أمرها اهللا أن«

 الةإلز وبالتايل ،للمعجزة وأرهص ،حلجتها أقوى ليكون ؛عنها املتكلم هو u عيسى يكون أن )١
  .يشني مبا اامها إىل املؤدية الريبة عوامل

   .)٣(» السفهاء مع جمادلة ألية الكراهية تشريع )٢
 فإن مكاا بيان عدم مع النخلة، جذع عند ولدت بأا املسلمني عند الصريح النص وجود ومع

 كانامل ذلك على بنوا بل عليه، منصوص لديهم النخلة مكان فإن النصارى، كتب يف موجود هذا
 عذج عند ولدت مرمي أن القول يف القرآن النصارى وافق ولقد« :اخلالدي صالح يقول. )٤(كنيسة
 ا كانت اليت البلدة وهي ،حلم ببيت النخل وجود إن :ًأيضاً وأقول«: النجار الوهاب عبد قال ،خنلة

                                      
 . ١١/٩١ القرطيب تفسري)  ١(

 . ٩٧ - ٦/٩٦  الدرويش الدين حمي/أ،  الكرمي القرآن إعراب: انظر. ٧٠٦ـ٧٠٥ ص  الشنقيطي ،البيان أضواء ) ٢(

 .٦/٩٧ الدرويش الدين حمي/أ، الكرمي القرآن إعراب)  ٣(

 النصرانية ويف ريع،للتش إليه احلكومة تدعوهم كانت اليت املواطنني جممع مبعىن يونانية كلمة وهي والنصارى اليهود متعبد: الكنيسة)  ٤(
 لتعدد تعددت وقد ا، املناط والدور أمرها يف خيتلفون والنصارى بروما بطرس كنيسة وأوهلا الدينية، الطقوس يف تؤدى الذي املكان
 .١/٧٨١ احمليط القاموس انظر. ٢/١١٤٤ امليسرة املوسوعة. النصرانية الفرق
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 قُور قد مكاناً املسيح ةوالد موضع على املبنية حلم بيت بكنيسة رأيت وقد . نادر املسيح والدة يوم مرمي
  .)١( »مرمي عندها ولدت اليت النخلة كانت التقوير هذا موضع يف إن ويقولون .فيه البالط

 احلق من بقية عندهم الزال فألنه ،النصارى عند وما القرآن يف جاء ما بعض بني التوافق وهذا
 الدين هذا يف البحث إىل النظر يلفت مما وهو وأوضحه، البيان غاية وبينه r الرسول به أخرب الذي

 . وحقيقته
وذا تكون مرمي عليها السالم مبا رأت من آيات اهللا الباهرات، والكرامات الظاهرات، قد 

إِنَّ اللَّه يدافع عنِ  ﴿:كما قال تعاىل. اطمأنت نفسها وسكنت، وعلمت أن اهللا معها وسيدافع عنها
  .]٣٨ج، سورة احل[  الَّذين آمنوا ﴾

يشهد املأل ل ؛محلت ولدها وعادت به إىل قومها ،صاحبه من خوارق وكرامات وبعد مشهد الوالدة وما
ذا فقال اهللا عن ه ،ولريسي أسسه اليت من أجلها أتى اهللا به إىل عامل الوجود أمراً آخر غري ما رأت؛

وا يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا ﴿فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُ :املوقف العظيم واملشهد املهيب
فَأَشارت إِلَيه ) ٢٨(يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغيا ) ٢٧(

انِي الْكتاب وجعلَنِي قَالَ إِني عبد اللَّه آت) ٢٩(قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا 
) ٣١(وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا ) ٣٠(نبِيا 

 وبرا بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا﴾
  ].٣٢ – ٢٧: مرمي[ 

﴿فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا  :حتمله قال تعاىله إىل قومها وهي فيخرب اهللا تعاىل أن مرمي أتت ب
  . ﴾يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا

وهنا بدأت املواجهة بينها وبني قومها، واستنكروا أن تكون صاحبة الزهد والعبادة يكون منها مثل هذا، 
يا أُخت هارونَ ما كَانَ  ﴿:فقالوا ،ستخفاف مبا كانت عليهواال ا،مث ذكروها على سبيل االستهزاء 

شبهوا برجل صاحل منقطع للعبادة امسه هارون، فأنت مثله  ﴾أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغيا
وهم  ،يف العبادة، وأهلك قوم صاحلون، فأبوك ما كان رجل سوء يأيت الفواحش، وأمك ما كانت بغيا

 ﴿وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مريم بهتانا عظيما﴾ :كما قال تعاىل ا، ويتهموا بالزنا،ذا يعرضون 
  .]١٥٦سورة النساء، [ 

  
  

                                      
 .٤/٢٤٣ اخلالدي، صالح،  القرآين القصص :من نقالً  ٣٨١.  ص النجار، الوهاب لعبد األنبياء، قصص)  ١(
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 الغالم إىل وأشارت الصمت، فالتزمت أمرت، كما فعلت بل بشيء، جتبهم مل واالام، البالء هذا ومع
 فقالوا مثله، اليتكلم صبيا املهد يف غالم إىل حتيلهم وهي أيضاً هذا فعلها كروااستن وهلذا هو؛ كلموه أن

   ﴾فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا ﴿:تعاىل اهللا قال كما ا استهزاًء
 لندائه ؛العادة خرق سبيل على يتكلم أنه ذلك قبل عرفت أا على قرينة ليكلموه إليه وإشارا«

  .)١( »وضعته عندما هلا

-  سيأيت كما-  لقومها u عيسى ومعجزة هلا، اهللا وبراءة مرمي، كرامة ظهرت الوقت هذا ويف
  .عباده من شاء من اهللا به ويهدي العقول، ويبهر اخلصوم، يقرع الذي الصيب بكالم

﴿قَالَ إِني عبد اللَّه  :فقال ،قومه إىل وبعثته ،تعاىل هللا عبوديته هي به تكلم ما وأول ،فتكلم 
  .آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا﴾

 :صفات بثمان نفسه وصف فقد وهلذا
 يف تعاىل هللا العبودية لنفسه وأثبت والولد، الشريك عنه ونفى الوحدانية، له فأثبت ،اهللا عبد نهأ: األوىل

  . ﴾للَّهإِني عبد ا ﴿عنه حكاية تعاىل قوله

  .﴾آتانِي الْكتاب  ﴿قوله يف ،اإلجنيل به واملقصود ،الكتاب سيؤتيه أن وحكم قضى اهللا أن: الثانية

  .وجعلَنِي نبِيا﴾ ﴿:قوله يف إسرائيل بين إىل نبياً جيعله بأن وحكم قضى اهللا أن :الثالثة
 املنكر، عن وينهى باملعروف يأمر للناس، نفاع أنه بركته ومن ،كان أينما مباركا جعله اهللا أن :الرابعة

وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت  ﴿ قوله يف امللهوف ويغيث املظلوم، وينصر الضال، ويرشد
 هو مبا اهللا من إخبار وهو حيا، مادام الزكاة وإيتاء الصالة، بإقامة أوصاه اهللا أن :اخلامسة ﴾

  .﴾وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا  ﴿قوله يف ،ميوت أن إىل أمره من كائن
 اهللا جهة من يءش أنه فعلم ،بوالدي يقل ومل إليها، واإلحسان بوالدته بالرب أمره اهللا أن :السادسة

   .﴾وبرا بِوالدتي  ﴿ قوله يف. تعاىل
 بذلك، فيشقى والدته، وبر وطاعته ادتهعب عن مستكربا جبارا ،شقياً جباراً جيعله مل اهللا أن :السابعة

  . ﴾ ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا ﴿قوله يف متواضعا وجعله لطاعته، ذللـه اهللا ولكن
 املوت، ويوم الوالدة، حني ذلكو العباد، على يكون ما أشق يف والسالم األمان أعطاه اهللا أن :الثامنة

 ويبعث وميوت حييا ،اهللا خلق من خملوق وأنه ،U هللا لعبوديته منه إثبات وهو البعث، ويوم

                                      
 . ٧٠٤ص  الشنقيطي ،البيان أضواء)  ١(
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والسلَام علَي يوم ولدت  ﴿قوله يف ،األحوال هذه يف السالمة له ولكن اخلالئق، كسائر
   .)١( ﴾ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا 

 بعد حقيقة كانت ،مهده يف طفل وهو وذكرها ،تعاىل اهللا أعطاه اليت واألحوال الصفات فهذه
  .الرسالة بتبليغ واألمر البعثة موعد حان أن إىل وعاش ،النيب الطفل هلذا اهللا إرادة ومتت ذلك،

 له وكرامات خوارق من ذلك صاحب وما ،والسنة الكتاب من u عيسى والدة حقيقة فهذه
 تصلهم مل أا أو عنها لغفلتهم ؛األناجيل كتاب يذكرها مل حبقائق فيهما جاء وقد ،السالم عليها وألمه
  .  الزمان مرور مع والتبديل التحريف عليها مر أو ،احلقيقة

 احلقيقة الناس ونسي ،األيام ومرت« :)٢(مرجان حممد - أسلم الذي -  النصراين العامل يقول
 القرآن نزل أن إىل ،امليالد معجزة اليم يف وضاعت ،والشائعات باألكاذيب ومتسكوا ،الترهات وسط
 ولوال ،واحترامه قدره لعيسى وأعاد ،وطهارا عفافها ملرمي وأعاد الشكوك دابر وقطع ،احلقيقة فأعلن
 وملا ،القدمية )٣(الوثنية األديان ترددها اليت واخلرافات األباطيل من ولعدت ،امليالد رواية الندثرت القرآن
   .)٤(»املكذبني أول أنا ولكنت ،أحد صدقها

 من وجد ما إال خرباً هلا جند وال ،السنة وكذلك القرآن عنها سكت فقد u عيسى طفولة أما
 النص وجود لعدم ذكرها عن أعرضت لذلك ؛هلا املسلمني علماء بعض وأخذ ،حوهلا النصارى كتابات

وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً وآويناهما إِلَى  ﴿:تعاىل قوله اآليات يف كان وإن.. القصة أصل يف
نيٍ رعمارٍ وقَر ذَات ةو٥٠: املؤمنون[ ﴾ب[.  

 الرازي منهم ،طفولته زمن ويف uعيسى والدة بعد كان اإليواء هذا إن قال املفسرين فبعض
  .)٥(واأللوسي

وهزي إِلَيك  ﴿هلا اهللا قال أن يوم والدته زمن أمه محل يف كان اإليواء هذا أن يرى من ومنهم
لَةخا بِجِذْعِ الننِيا جطَبر كلَيطْ عاقس٦(والسعدي كثري ابن ومنهم] ٢٥: مرمي[ ﴾ ت( .  

                                      
 القرآن إعراب .٩٧-١١/٩٦ القرطيب تفسري. ٥٤٨٧ ،٧/٥٤٩٦ الطربي جرير ابن تفسري١١٨-١١٤/ ٣ كثري ابن تفسري:  انظر)  ١(

 .٨٩- ٨٨ ص  الدرويش الدين حمي/أ الكرمي

 عدة احلق إظهار يف وكتب اإلسالم اعتنق مث الكنيسة، يف مشاساً كان مسيحية، متدينة أسرة يف مصر يف ولد: مرجان جمدي حممد)  ٢(
 ).   الفوائد صيد موقع -أسلموا ونساء رجال مع إميانية رحلة. (مؤلفات

 البشر تأليه يف متعددة صور ،وهلاوأصنام أحجار من الوثن عبادة إىل وتنسب بالتوحيد، تعاىل اهللا تفرد ال اليت العقائد هي: الوثنية)  ٣(
 .٢/١١٧٥ امليسرة املوسوعة. وغريهم وامللوك واألبطال واألنبياء

 .٢٧-٢٥ص ،) م٢٠٠٤ الثانية، الطبعة النافذة، مكتبة( إله، أم إنسان املسيح مرجان، جمدي حممد/د)  ٤(

 .٣٩-١٨/٣٨ اآللوسي وتفسري ،٢٣/٩٠ الرازي الكبري تفسري: انظر)  ٥(

 .٥٥٣/ ١ السعدي تفسري . ٢٤٧/ ٣ كثري ابن تفسري: ظران)  ٦(
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 يف آية ،ووالدته محله يف آية ،وتكوينه خلقه يف آية العظيمة اهللا بقدرة u عيسى يكون وذا
 نم آية وستبقى كانت اليت الباهرة معجزته به اهللا وأظهر ،التهمة أمه عن به اهللا أزال ،وتكلمه مهده
 من باحلق ويهدي ،بينه عن حي من وحييا بينه عن يهلك من فيها ليهلك القيامة؛ يوم إىل تتلى ،اهللا آيات
  .املستقيم الطريق إىل اتبعه
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 ،دعوم صدق تربهن البشر، من سواهم عمن ا ميتازون ومميزات، خصائص ورسله اهللا ألنبياء
 ملا واملميزات اخلصائص تلك ولوال ،كيده ويرد اخلصم يقرع مبا وخصومهم، أعدائهم أمام وتؤيدهم

  .البشر من سواهم من على فضل هلم كان
 من اهللا يريده مبا غريه عن النيب ينفرد وقد صائص،اخل بعض يف بعضهم مع يشتركون قد وهم

 انفرد الذي الغيب علم من تبقى أو ،إليهم بعث الذين قومه مع وتتناسب للناس، تتجلى ومقاصد حكم
  .بعلمه اهللا

 فضالً األنبياء بقية عن ا ينفرد جعلته ما اخلصائص من له كانت فقد ،u عيسى هؤالء ومن
  .البشر بقية عن

 ما ومنها وخلقته، يئته يتعلق ما ومنها وتكوينه، خلقه بأصل تعلقي ما منها اخلصائص هذهو
 على أذكرها وسوف األحاديث، وصحيح اآليات، ثنايا يف مبثوث هو مما حياته، مدة لهبأحوا يتعلق
  .ةالرسال من موضعه يف سيبسط ما منها ألن ؛موجز شكل

  :u لعيسى العامة اخلصائص
 وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً وآويناهما إِلَى ﴿:تعاىل قال ،للناس آية جعله اهللا أن: أوالً

قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين  ﴿:تعاىل وقال .]٥٠: املؤمنون﴾ربوة ذَات قَرارٍ ومعنيٍ 
  .]٢١: مرمي[ ﴾ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقْضيا

 كيف يشاء ما خيلق تعاىل وأنه ده،وحبم سبحانه مشيئته وكمال ،اهللا قدرة كمال على دالٌّ فهو
: تعاىل قال ،u آدم كخلق خلقه اهللا جعل وقد اهللا، من بكلمة ،أب غري من ولد أنه ذلك ومن يشاء،

: آل عمران[ ﴿إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ﴾
 من هذا خيرجه ومل دينهم، يف مستقر ،النصارى عند معروف وهذا أب، بال خلق آدم أن فكما .]٥٩

  .)١( كذلك بشراً كونه من هذا خيرجه وال أب، غري من اهللا بقدرة خلق عيسى فكذلك بشراً، كونه
 عبدا أرنا : قالوا» وكلمته اهللا عبد عيسى إن«: قوله r النيب على وأنكروا جنران وفد قدم وملا

 له ليس عيسى من أعجبتم ؟أبوه كان من آدم«: وسلم عليه اهللا صلى النيب هلم فقال أب، غري من خلق
  .)٢(»أم وال أب له ليس السالم عليه فآدم أب؟

                                      
 . ٣/١٨١٦،١٨١٢ الطربي جرير ابن تفسري انظر)  ١(

 .السنة كتب يف الرواية أجد ومل.  ٣/١٨١٦،١٨١٢ الطربي تفسري انظر r النيب إىل جاؤا عندما جنران وفد يف نزلت)  ٢(
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 ﴿آدم يف﴾ إِلَّا جِئْناك بِالْحق﴿عيسى يف أي  ﴾ولَا يأْتونك بِمثَلٍ ﴿:تعاىل قوله فذلك
   .)١( ]٣٣ الفرقان، سورة[ وأَحسن تفِْسريا ﴾

  :أساسيان بعدان هلا أب غري من عيسى خلق من واحلكمة«
  .املشيئة  )١

   .القدرة  )٢
 قال ،عيسى بوالدة مرمي فيها اهللا بشر اليت اآليات يف الثابتة احلكمة :هي املطلقة اإلهلية فاملشيئة

كَذَلك اللَّه يخلُق ما  قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر قَالَ ﴿:تعاىل
 ﴾إِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ ﴿ القدرة تكون املشيئة ومع .]٤٧: آل عمران[ ﴾يشاُء

 القدرة لقضية الكاملة الدالئل بإدراك إال تتم ال u عيسى لوالدة احلقيقية واملعاجلة .]٤٧: آل عمران[
  .)٢(»اخللق على اإلهلية

 أنثى وال ذكر غري من خلق من فمنهم آدم، بين خلق يف التنوع يكتمل الكيفة ذه عيسى وخبلق
 أنثى من خلق من ومنهم السالم، عليها حواء وهي أنثى بال ذكر من خلق من هم ومن ،u آدم وهو
  . وأنثى ذكر من خلقوا البشر وسائر ،u عيسى وهو ذكر بال

 عن فيقول عملهم، وتنوع اخللق تنوع يف القيم ابن إليها أشار اليت الرباعية القسمة تظهر وذا
 من ال آدم فخلق يشاء ما يفعل وانه لقدرته إظهارا وبنيه آدم خلق نوع قد سبحانه واهللا«: اخللق تنوع
 ذكر من ال أنثى من املسيح عبده وخلق أنثى من ال ذكر من حواء زوجه وخلق أنثى من وال ذكر

 .)٣(» ذكر من النوع سائر وخلق

إِنما الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه  ﴿:تعاىل قال ،منه وروح اهللا كلمة أنه :ثانياً
 هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَل١٧١: النساء[  ﴾و[.  

  .سابقاً ذكرت كما) كن( كلمة وهي اهللا من بكلمة خلق أنه :هذا ومعىن
: مرمي[ ﴿ ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا﴾ :تعاىل قال ،نيملللعا رمحة جعله اهللا أن :اًثالث

 إىل يدعو األنبياء من نبيا جعله فرمحته لنفسه، الرمحة يبتغ فلم به كفر ومن به، آمن ملن رمحة فهو .]٢١
  .وتوحيده تعاىل اهللا عبادة

                                      
 .١٤٠-٤/١٣٠ القرطيب تفسري)  ١(

 . ٥٢ ص،  سرور رفاعي،   السالم عليه املسيح)  ٢(

 كثري ابن تفسري:  وانظر. ١٤٨/  ١ والنصارى اليهود أجوبة يف احليارى هداية.  ٥٣ ص  سرور رفاعي، السالم عليه املسيح: انظر)  ٣(
٣/١٨٩ . 
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 وهو ،شرف بعده ما له شرف وهذا ،تعاىل اهللا قبل من نتكا u وتسميته تلقيبه أن :رابعاً
 قوله إىل إشارة ،ويعقوب كإسحاق أنبيائه من اهللا مساهم مبن أسوة وهو ورسوالً، نبياً بكونه يليق شرف
 ،وحيي ]٧١:دهو[ ﴾وامرأَته قَائمةٌ فَضحكَت فَبشرناها بِإِسحاق ومن وراِء إِسحاق يعقُوب ﴿:تعاىل
  .]٧: مرمي[ ﴾يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلَامٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه من قَبلُ سميا ﴿:تعاىل قوله إىل إشارة

آخرة ومن وجِيها في الدنيا والْ﴿ :تعاىل قال واآلخرة الدنيا يف وجيه أنه :خامساً
بِنيقَرإليه اهللا يوحيه مبا الدنيا، يف اهللا عند ومكانة وشرف عالية ومرتلة وجاهة فله. ٤٥: ل عمرانآ ﴾الْم 

 فيمن اهللا عند يشفع اآلخرة الدار ويف به، اهللا منحه مما ذلك وغري الكتاب، من عليه ويرتل الشريعة، من
  . أمجعني وعليهم ليهع وسالمه اهللا صلوات العزم، أويل من بإخوانه أسوة منه، فيقبل فيه، له يأذن

  : أقوال وللمفسرين« :اآلية هلذه تفسريه عند الرازي يقول ولذلك
  .تعاىل اهللا عند املرتلة علو بسبب اآلخرة ويف ،النبوة بسبب الدنيا يف وجيهاً كان :)١(احلسن قال: األول
 يف ووجيه ،برصواأل األكمه ويربي املوتى، وحييي دعاؤه، يستجاب أنه بسبب الدنيا يف وجيه :والثاين

 األنبياء أكابر شفاعة يقبل كما فيهم شفاعته ويقبل احملقني، أمته شفيع جيعله أنه بسبب اآلخرة
  .السالم عليهم

 اآلخرة يف ووجيه ،ا اليهود وصفه اليت العيوب من مربأ كان أنه بسبب الدنيا يف وجيه أنه :والثالث
  .تعاىل اهللا عند درجته وعلو ،ثوابه كثرة بسبب

 موسى تعاىل اهللا مسى وقد: قلنا ،عاملوه مبا عاملوه واليهود الدنيا يف وجيهاً كان كيف: قيل فإن
u وجاهة يف يقدح مل وذلك ،قالوا مما تعاىل اهللا برأه أن إىل وآذوه ،فيه طعنوا اليهود أن مع بالوجيه 

  .)٢(»هنا فكذا u موسى
آل [ ﴾ي الدنيا والْآخرة ومن الْمقَربِني وجِيها ف ﴿:تعاىل قال ،املقربني من نهأ :سادساً

 يقول ولذلك ،منه ويدنيه جواره يف فيسكنه ،القيامة يوم اهللا يقربه ممن أنه بذلك واملقصود.  ]٤٥: عمران
  : وجوه ففيه ﴿ومن الْمقَربِني﴾قوله أما« :اآلية هذه معىن حول الرازي

 بواسطة ودرجتهم مرتلتهم، مبثل فأحلقه للمالئكة، العظيم حكاملد ذلك جعل تعاىل أنه :أحدها
  .الصفة هذه

  .املالئكة وتصاحبه ،السماء إىل سريفع u أنه على كالتنبيه الوصف هذا أن :وثانيها

                                      
 الناس أعلم من عنيوالتاب الصحابة بعض عن روى وعمالً علماً زمانه أهل سيد:  البصري سعيد أبو يسار احلسن أيب بن احلسن أبو)  ١(

 .)١/١٦٦ النبالء أعالم سري ذيب) (هـ١١٠(سنة تويف واحلرام، باحلالل

 .٨/٤٥الرازي الكبري، التفسري انظر)  ٢(
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   .)١(»ودرجات منازل على اجلنة أهل ألن ؛مقرباً يكون اآلخرة يف وجيه كل ليس أنه :وثالثها
ويكَلِّم الناس في الْمهد  ﴿:تعاىل فقال به، أمه بشر عندما لصالحبا عليه أثىن اهللا أن :سابعاً

نيحالالص نملًا وكَها يتصف ميزة أهم -  خيفى ال كما-  والصالح ]٤٦:انآل عمر[ ﴾و املؤمن، 
 لنعيما دخول يف سبباً ليكون اآلخرة، إىل الدنيا من خريه ميتد فالصالح ،تعاىل اهللا نعم أكرب من وهي
 من العزم أويل ومن بل ،املختار املصطفى النيب وهو صاحلاً يكون ال وكيف ،اجلحيم من والنجاة املقيم
  .الرسل

 اهللا أولياء عداد من وهو صاحل، وعمل صحيح، علم فله ،وعمله قوله يف يكون والصالح
   .والفضل الدين يف بعض من بعضهم الصالح أهل ألن الصاحلني،

 كثري ،واملعاصي الذنوب من طاهر« أنه مبعىن زكياً املوهوب الغالم هذا أن اآلية ذكرت ولذلك
   .)٢(»الربكات

 الصفات من ذكر وقد الصاحلني، من بأنه اآلية هذه ختم من العلة على بديع تعليق وللرازي
 هللا عند املقربني من وكونه واآلخرة، الدنيا يف وجيها فكونه صاحلاً، كونه من أعظم هو ما واخلصائص

 من وأشرف أعظم الصفات هذه من واحد كل ،الكهولة ويف املهد، يف للناس مكلماً وكونه تعاىل،
  .﴾من الصالحنيَ﴿ بقوله عيسى أوصاف تعاىل اهللا ختم فلم صاحلاً، كونه

 مجيع يف ويكون إالَ كذلك يكون ال ألنه صاحلاً، املرء كون من أعظم رتبة ال إنه: قلنا«: فيقول 
 يف املقامات مجيع يتناول ذلك أن ومعلوم األكمل، والطريق ،األصلح النهج على مواظباً والتروك الاألفع
 ذا أردفه التفاصيل بعض تعاىل اهللا ذكر فلما ،اجلوارح أفعال ويف ،القلوب أفعال يف والدين، الدنيا
   .)٣(»الدرجات أرفع على يدل الذي الكالم

 احلديث يف كما التعظيم، غاية وتعاىل تبارك لربه معظم أنه السنة عليه نصت الذي صالحه ومن 
. يسرِق رجالً مريم ابن عيسى رأَٰى«: اللّه رسولُ قَالََ ،هريرةَ أَبي عن والبخاري مسلم عند املروي
 وكَذَّبت. بِاللّه َءامنت: عيسٰى الَفَقَ هو إِالَّ هإِٰل الَ والَّذي. كَالَّ: قَالَ سرقْت؟: عيسٰى لَه فَقَالَ
  . )٤(»نفِْسي

  
  

                                      
 .٨/٤٥الرازي الكبري، التفسري: انظر)  ١(

. ٧٠٠ص ،الشنقيطي ،البيان أضواء)  ٢( 
 .٤٧/ ٨الرازي الكبري، التفسري: انظر)  ٣(

 األنبياء أحاديث كتاب: البخاري صحيح: وانظر ٩٧/ ٧  السالم عليه عيسى فضائل باب - الفضائل ابكت:  مسلم صحيح)  ٤(
 .٤/١٦٧﴾  مرمي الكتاب يف واذكر﴿  اهللا قول باب - عليهم اهللا صلوات
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ويعلِّمه  ﴿:تعاىل فقال ،البشرى آية يف واإلجنيل والتوراة واحلكمة الكتاب علمه اهللا أن: ثامناً
 الكتابة هنا اه بالكتاب املراد أن الظاهرو .]٤٨: آل عمران[ ﴾الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ

: فالتوراة ﴾ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ﴿. كتاب غري يف إليه يوحيها اليت السنة وهي واحلكمة، واخلط
 كان وقد ،u عيسى على اهللا أنزله الذي: واإلجنيل. عمران بن موسى على اهللا أنزله الذي الكتاب هو
u، ا إليه موحيه أنه عيسى خلق قبل رميم أخرب اهللا ولكن قبله، يكن ومل. وهذا هذا حيفظكانت أل 
   .)١(اإلجنيل امسه كتابا إليه يوحي ،نبيا باعث اهللا أن الكتب من نزل فيما تعلم

ورسولًا إِلَى بنِي ﴿ :تعاىل قوله جلميعهم عامة ،إسرائيل ببين خاصة رسالته أن :تاسعاً
  ]٤٩ عمران، آل سورة[ ﴾إِسرائيلَ
 إنه اليهود بعض قول خبالف ،عامة إسرائيل بين إىل رسوالً كان r أنه لىع تدل اآلية وهذه«

  .)٢(»منهم خمصوصني قوم إىل مبعوثاً كان
وإِذْ أَخذْنا من النبِيني ميثَاقَهم ﴿ :تعاىل اهللا قال: الرسل من العزم أويل أحد أنه: عاشراً

ى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو كنميظًاويثَاقًا غَلم مهنا مذْنأَخو ميرنِ مى ابيسسورة[ ﴾ع 
  ]٧ األحزاب،

﴿ وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي :تعاىل قال r حممد بنبوة بشر أنه :عشر احلادي
لتوراة ومبشرا بِرسولٍ يأْتي من إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا لما بين يدي من ا

﴾بِنيم رحذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماَءها جفَلَم دمأَح همي اسدع٦: الصف[ ب [.  
ومبشرا بِرسولٍ يأْتي من  ﴿ :تعاىل لقوله ،نيب r حممد وبني بينه ليس أنه :عشر الثاين
مي اسدعب بِنيم رحذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماَءها جفَلَم دمأَح ٦: الصف[ ﴾ه[.   

 ،القيامة يوم قبلu  نزوله يوم يأيت حىت فيها وهو ،حياً السماء إىل رفعه اهللا أن :عشر الثالث
   .والرتول الرفع مبحث يف سيأيت كما

 الصليب ويكسر ،اخلرتير ويقتل r حممد شريعةب فيحكم: الزمان خرآ يف يرتل أنه: عشر الرابع
 سائر خيرج كما منها وخيرج .)٣(،فيها ويدفن ،األرض يف ميوت مث ،الضاللة مسيح ويقتل ،اجلزية ويضع

  .]٥٥: طه[ ﴿منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى﴾ :تعاىل لقوله آدم بين

                                      
 .١٧٩٠-١٧٨٩/ ٣ الطربي جرير ابن تفسري)  ١(

 .٨/٤٨  الرازي الكبري، التفسري: انظر)  ٢(

 .موضعها يف األحاديث ختريج سيأيت كما)  ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 قوله يف اهللا ذكرها اليت وهي ،آدم بين على األحوال أشق يف سلمه اهللا أن: شرع اخلامس
 من وأعاذه. ]٣٣ مرمي، سورة[ ﴾والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا﴿ :تعاىل

: قالt  هريرة أيب عن ،اريالبخ عند احلديث يف كما ،وألمه له اهللا من استثناء وهو ،الرجيم الشيطان
 ذهب مرمي ابن عيسى غري ،يولَد حني بإصبعيه جنبيه يف الشيطانُ يطعن آدم بين كلُّ«:  r النيب قال

نن يطع١(»احلجاب يف فطع(.  
 السماء من يرتل أن بعد ،بنفَِسه» والنصارى اليهود« فيهم مبا الكافرين موت :عشر السادس

 الْبيضاِء الْمنارة عند فَينزِلُ« وفيه مسلم عند كما r الرسول عن الرتول حديث يف جاء ،ةالقيام يوم قبل
يقرش قشم٢(د( .نينِ بيتودرهم)عاً .)٣اضو هلَٰى كَفَّيع ةنِحنِ أَجلَكَيطَأْطَأَ إِذَا. م هأْسر إِذَا ،قَطرو هفَعر 
ردحت مهانٌ نملُؤِ )٤(جلُّ فَالَ. كَاللُّؤحرٍ يكَافل جِدي رِيـح فَِسهإِالَّ ن اتم .هفَسنهِي وتنثُ ييهِي حتني 
فُه٥(»طَر(.   

 تذكر مل حيث ،الساعة وبني) كُن( بكلمة u إجياده بني القرآين االرتباط: عشر السابع
 مجع وقد بالساعة، وأربع بعيسى، تتعلق أربع ،مواضع مثانية يف الإ القرآن يف) فَيكُونُ كُن( كلمة

  .الزخرف آية يف االرتباطني
 اإلرادة معىن خالل من قرآنياً ارتباطاً والساعة عيسى بني أن واحلقيقة: سرور رفاعي يقول 
 أربعة ،مواضع مثانية يف إال) فَيكُون كُن(تعبري القرآن يف يذكر مل حيث ،املطلقة اإلهلية والقدرة ،واملشيئة
 يف اهللا قدرة على دليالً عيسى خلق كان ولذلك ،الساعة بقيام متعلقة وأربعة ،مرمي ابن بعيسى متعلقة
وإِنه  ﴿:الزخرف سورة يف اهللا قول يف الدالئل هذه كل اجتمعت حيث ،الساعة على ودليالً ،اخللق

اتا ونَّ بِهرتمفَلَا ت ةاعلسل لْملَع يمقتساطٌ مرذَا صه ون٦١(بِع ( هطَانُ إِنيالش كُمندصلَا يو
 بِنيم ودع ٦٢(لَكُم ( لَكُم نيأُبلو ةكْمبِالْح كُمجِئْت قَالَ قَد اتنيى بِالْبيساَء عا جلَمو

إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا ) ٦٣(ه وأَطيعون بعض الَّذي تختلفُونَ فيه فَاتقُوا اللَّ
 يمقتساطٌ مر٦٤-٦٠ الزخرف، سورة[ . )٦( ﴾ص[  

  

                                      
 .٤/١٢٥ وجنوده، ابليس صفة باب -  اخللق بدء كتاب:  البخاري صحيح)  ١(

 .٢/١١٧٤ احمليط القاموس.   الشام بالد قاعدة:  دمشق)  ٢(

 .  ٤/١٠٠ الفائق. الكركم له يقال أصفر صبغ وهو باهلرد مصبوغتني حلتني: مهرودتني)  ٣(

 .١/١٨٦ األثر غريب يف النهاية.اللؤلؤ أمثال الفضة من يتخذ حب يلوق. الصغار اللؤلؤ هو: اجلمان)  ٤(

   ٨/١٩٦ الدجال، ذكر باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب:  مسلم صحيح)  ٥(

 . ٥٨ - ٥٧ ص  سرور رفاعي، السالم عليه املسيح)  ٦(
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   .)١( والالحقني السابقني كتب يف املتناثرة خصائصه بعض هذه
  : اخللقية u عيسى صخصائ

 ذلك على زيد بل ،إليه ينظر اظرالن لكأن حىت ،u عيسى خلقة املطهرة السنة وصفت لقد
 من بأحواله علم من فيه اهللا وهبهم ما مع ،بصرية u حممد أمة فيه فزادت الصحابة، بأحد بتشبيهه

 تفوق له املسلمني فمعرفة األرض، على ذلك بعد وحياته نزوله وإىل ،uرفعه إىل به بشر أن حني
  . مبينا ضالالً فيه واضل وقد املعرفة حق يعرفوه مل هم بل به، النصارى معرفة

 اىل وأحيل ،تعقيب دون األحاديث أذكر مث السنة، يف جاء مبا أوالً صفاته عرضأ وسوف
  :السنة كتب شروح من شروحاا

  :  u وـفه
 بالطويل ليس ،القامة يف الرجلني بني الرجل هو :اللغة أهل قال القامة، متوسط: مربوع رجل -

  ...احلقري بالقصري وال البائن
  .الشعر جعودة املراد وليس واكتنازه اجتماعه وهي اجلسم، جعودة هنا باجلعد املراد: جعد -
  .تكسر فيه ليس املسترسل هو والسبط الشعر سبط: الرأس سبط -
 . األذنني شحمة جاوز الذي املتديل الشعر وهو الالم، بكسر يعين) ملام( على وجيمع: ملة له -

  ....والبياض احلمرة إىل أنه -
 البياض الشديد العرب عند واألمحر« :الروايتني بني اجلمع يف )٢(حجر ابن ويقول: رأمس رواية ويف -

 يف وهو كالتعب بسبب لونه امحر بأنه الوصفني بني اجلمع وميكن األمسر، واآلدم احلمرة، مع
   .)٣(»أعلم واهللا أمسر، األصل
 قد احلديث ففي سرحها قد شعره :وهي ملته أن ،القيامة يوم قبل نزوله عند  u وصفه ويف

  . غريه أو ماء مع مبشط سرحها ومعناه :ماء تقطر فهي رجلها
  
  

                                      
 والفرق األديان يف رسائل ،١/٣٤٤ ،٣/١٨٩ ،١٠٩-٢/١٠٨ كثري ابن تفسري. ٧٠١ص ،الشنقيطي ،البيان أضواء: وانظر)  ١(

 الطربي تفسري ٤/٩٤. ٩٢- ٤/٩١ ،١١/٢٩٥ ،١٠٤-٤/١٠٣ القرطيب تفسري ١٣٩- ١٣٧ احلمد إبراهيم بن حممد واملذاهب،
 والنصارى اليهود موقف العبادي، حممد بن حامد بنت سارة ٣/١٧٨٩،١٧٨٦ ،٣/١٧٨٩،١٧٨٦ ،٧/٥٤٧٠ ،٣/١٨١٦،١٨١
 .٢٧٢- ٢٦٧ص)  م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ األوىل، الطبعة الرشد، مكتبة(  السالم، عليه املسيح من

 ١٥٠ على مصنفاته زادت أديب، مؤرخ، حمدث،)  هـ٧٧٣( سنة مبصر ولد: حجر بابن يعرف العسقالين حممد بن علي بن أمحد)  ٢(
 .)١/٨٠٤ املؤلفني معجم(  .) هـ٨٥٢( تويف والتاريخ احلديث يف معظمها مصنفاً

 .٦/٥٩٣،٥٩١ حجر بنا، الباري فتح: انظر)  ٣(
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 به رجلها الذي باملاء يقطر :أي ظاهره، على يكون أن حيتمل )١(عياض القاضي قال .ماء يقطر -
 واستعارة وحسنه، نضارته عن عبارة ذلك يكون أن -  عندي - ومعناه: قال مث. ترجيله لقرب
  .)٢(جلماله

 ألنه كن من خرج كأنه ،وجهه ماء وكثرة نضارته يف يعين: احلمام :وهو ،دمياس من خرج كأمنا -
  .ماء يقطر رأسه كأن وصفه يف قال
 يف جاء ما منها متعددة، وبروايات فكثرية u عيسى صفة يف وردت اليت األحاديث أما
 : وغريه البخاري

 سبطُ آدم رجلٌ فإِذا بالكعبة أَطوف نائم أنا بينا«: قال r اللَّه رسولَ أن )٣(عمر بن اللَّه عبد عن -١
 فإِذا ألتفت ذهبت مث مرمي، ابن: قالوا هذا؟ من: قلت ماًء، رأسه -  يهراق أو -  ينطف الشعر
 الناس أقرب الدجال، هذا: قالوا طافيةٌ، عنبةٌ عينه كأن العنيِ أعور الرأسِ جعد أمحر جسيم رجلٌ

  .)٤(»خزاعة من رجل طَنٍقَ ابن شبهاً به
 فرأيت الكعبة، عند الليلةَ أُرانِي« : قال r اهللا رسولَ أن عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن -٢

 قد اللِّمم، من راٍء أَنت ما كأحسن لمةٌ له الرجال، أُدمٍ من راٍء أَنت ما كأحسنِ آدم رجالً
 من فسألت بالبيت، يطوف - رجلَني عواتق على أو - نيرجلَ علَى متكئاً ماًء، تقطر رجلَها
 طافية، عنبةٌ كأَا اليمىن العني أَعورِ قَطَط جعد برجلٍ أَنا إذا مثَّ. مرمي بن املسيح: فقيل هذا؟

فقيل هذا من فسألت :جال املسيح٥(»الد(.   
٣- » النيب ذَكرr الدج ي الناسِ املسيحظَهر الَ فقاليوماً بني : إِنَّ اَهللا ليس بأعور، أال إن املسيح

الدجالَ أعور العني اليمىن، كأنَّ عينه عنبةٌ طافية، وأراين الليلة عند الكعبة يف املنامِ، فإِذا رجلٌ 
آدم، كأَحسنِ ما يرى من أُدمِ الرجالِ تضرِب لَّمته بني منكبيه، رجل الشعر، يقطر رأسه ماًء، 

هذا املسيح بن : من هذا؟ فقالوا: يديه على منكيب رجلني وهو يطوف بالبيت، فقلت واضعاً

                                      
 وكالم واللغة بالتجويد عامل أصويل، فقيه، مفسر، حمدث،:  األندلسي عياض بن موسى بن عياض الفضل أبو القاضي العالمة اإلمام)  ١(

 معجم(  املصطفى حقوق بتعريف الشفا: مؤلفاته من مبراكش ٥٤٤ سنة تويف خطيب، شاعر، وأنسام، وأيامهم العرب
 .) ٣/١٦النبالء أعالم سري ذيب ،٢/٥٨٨املؤلفني

 .٦/٥٧٩ حجر ابن، الباري فتح: انظر)  ٢(

 وكبار r النيب عن كثرياً علماً روى أبيه مع وهاجر صغرياً، أسلم اإلسالم شيخ القدوة اإلمام:  اخلطاب بن عمر بن اهللا عبد)  ٣(
 )١/٩٦ النبالء أعالم سري ذيب). (هـ٦٣( سنة تويف التابعني من مجعاً عنه وروى الصحابة

 .٩/٦٠ الدجال، ذكر باب - الفنت كتاب:  البخاري صحيح)  ٤(

 رؤيا باب - التعبري كتاب:  البخاري صحيح: وانظر ١/١٠٧ الدجال واملسيح املسيح ذكر باب -  اإلميان كتاب:  مسلم صحيح)  ٥(
 .٩/٣٣ مسرة، رواه الليل
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مرمي، مثَّ رأيت رجالً وراءه جعداً قططاً، أَعور العني اليمىن، كأَشبه من رأيت بابن قطنٍ، واضعاً 
فقلت ،على منكيب رجل يطوف بالبيت الُ هذا املسيح: من هذا؟ فقالوا: يديه١(»الدج(.   

. السالَم علَيه عمرانَ بنِ موسى علَى بِي أُسرِي لَيلَةَ مررت«: اللّه رسولُ قَالَ: قَالَ عباس ابن عن -٤
 إِلَى. قِالْخلْ مربوع مريم بن عيسى ورأَيت. شنوَءةَ رِجالِ من كَأَنه. جعد طُوالٌ آدم رجلٌ

ةرماضِ الْحيالْببِطَ. وأْسِ سالر« .أُرِيكا والازِنَ مارِ، خالَ النجالدي. وف اتآي ناهاهللا أَر اهإِي 
﴿هقَائل نم ةيري مف كُنةُ كَانَ: قَالَ ]٢٣،ةالسجد سورة[ ﴾فَلَا تادا قَتهرفَسأَنَّ ي بِين اللّه قَد 
يٰى لَقوسم هلَيع الَم٢(الس(.   

٥- نابِرٍ عولَ أَنَّ ،)٣(جسر قَالَ اللّه : »رِضع لَياُء عبِيٰى فَإِذَا. اَألنوسم برض نالِ مجالر .هكَأَن نم 
 بن عروةُ شبها بِه رأَيت نم أَقْرب فَإِذَا. - u -  مريم ابن عيسى ورأَيت. شنوَءةَ رِجالِ

ودعسم .تأَيرو يماهرإِب اتلَواهللا ص هلَيفَإِذَا. ع بأَقْر نم تأَير ها بِهبش كُمباحنِي( صعي هفْسن( 
تأَيررِيلَ وجِب u .فَإِذَا بأَقْر نم تأَير ها بِهبةُ شيحد« .»فيو ةاينِ رِوحٍ ابمةُ(: ريحد نب 
 .)٤(»)خليفَةَ
 خرب تلقي يف سواء حد على والنصارى للمسلمني وثيقة أصدق مها والسنة القرآن يكون وذا

 ا متيز اليت وصفاته وخصائصه، ونشأته، ووالدته، محله، إىل به البشارة حني من ،u عيسى وأخبار
 فيه نيتبلي توضيحها ينبغي ،شخصيته ا متيزت ميزة تعترب فهي ا، نفردا أم غريه، فيها شاركه سواء
  . اذخر اآلخرة ويف عزا لإلسالم يكونون أمما إليه يهدي أن اهللا وأسأل وطالبه، احلق أهل

 اذاومب ودعوته؟ بت؟ جاء الذي ودينه رسالته؟ هي وما ؟ uعيسى بعث من إىل السؤال ويبقى
 ونزوله، رفعه، ويف -  فيه احلق القول أهل منهم وأخص -  ؟املسلمني عقيدة وما ؟اآليات من أيد

 يف احلديث حمور هي اليت املسائل هذه وغري ؟له تبع أم يظنون من به رماه امم u براءته مث ووفاته،
  .  التايل الفصل

  
  

  

                                      
 األنبياء أحاديث كتاب:  البخاري صحيح: وانظر ١/١٠٧  الدجال ملسيحوا املسيح ذكر باب - اإلميان كتاب:  مسلم صحيح)  ١(

 .٤/١٦٦﴾   مرمي الكتاب يف واذكر﴿  اهللا قول باب - عليهم اهللا صلوات

 .١/١٠٦ بالرسول، اإلسراء باب - اإلميان كتاب:  مسلم صحيح)  ٢(

 وهو عنهم اهللا رضي وغريهم علي وعن عمر وعن بكر أيب وعن r النيب عن روى: اخلزرجي حرام بن عمرو بن اهللا عبد بن جابر)  ٣(
 .)٢/٣٧ التهذيب ذيب( باملدينة الصحابة من مات من آخر

 .١/١٠٦ بالرسول، اإلسراء باب - اإلميان كتاب:  مسلم صحيح)  ٤(
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 ،سواه ما عبادة وحيذرهم اهللا، عبادة إىل يدعوهم رسوالً فيهم اهللا وبعث إال األمم من أمة من ما
  ]٢٤ فاطر، سورة[ ﴿ وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير﴾:تعاىل قال

نا ميثَاق بنِي لَقَد أَخذْ﴿ :تعاىل قال ،والرسل األنبياء منهم بعث اليت األمم من إسرائيل وبنو
إِسرائيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلًا كُلَّما جاَءهم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسهم فَرِيقًا كَذَّبوا 

  .]٧٠املائدة، سورة[ ﴾وفَرِيقًا يقْتلُونَ
  . u عيسى وآخرهم ،u موسى رسلهم وأول 

 من اهللا وأنبأنا األنبياء من إليهم بعث ومن ،والسنة الكتاب يف إسرائيل بين ذكر تكرر وقد
 داود مث السالم، عليهما وهارون مبوسى مروراً وبنيه، يعقوب من بداية قصصهم، علينا وقص أخبارهم،
  .السالم عليهم بعيسى وانتهاًء وحيي، وزكريا وسليمان
 إسرائيل بين أن ويبدو ،املستقيم الطريق إىل ويردوم يأمروم والرسل األنبياء هؤالء كان«و
: قال هريرة أيب عن  r النيب قول من هذا نلمح ورسالً، أنبياء إليهم اهللا أرسل اليت األمم أكثر من كانوا

   .)٢( .)١( »..بعدي نيب ال نهوإ ،نيب خلفه نيب هلك كلما ،األنبياء تسوسهم إسرائيل بنو كانت«
 من موقفهم وما بعثته؟ على الدليل وما خاصة؟ عيسى إليهم بعث وهل إسرائيل؟ بنو هم فمن

  بعثته؟ بعد فيهم احلكم وما ؟ بعثته
 من وهم ،والسالم الصالة عليهم إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب اهللا نيب إىل إسرائيل بنو ينسب

  . u عيسى إليهم بعث
 آل سورة[ ﴾من ربكُم ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآية ﴿:تعاىل اهللا قال

 ﴾وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم﴿:تعاىل وقال .]٤٩ عمران،
  . ٦: الصف[

 دعوته وأن خاصة، إسرائيل بين إىل رسول u عيسى أن إىل صراحة تشري اآليات فهذه
 خمصوصني قوم إىل يبعث نيب فكل رسالته، شأن من وال شأنه، من يقلل ال وهذا عليهم، مقصورة
 ،األنبياء آخر فهو ،r حممد النيب رسالة إال بشريعته؛ فيهم وحيكم والتوحيد، العبادة إىل يدعوهم
  ذيرا ﴿ وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشريا ون:تعاىل قال ،واجلن اإلنس لثقلنيا إىل عامة رسالته

                                      
 األمارة كتاب: مسلم صحيح.٤/١٦٩ إسرائيل بين عن ذكر ما باب - عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .٦/١٧ اخللفاء ببيعة الوفاء وجوب باب -
.١٥-١٤ ص الباري، عبد اهللا فرج النصارى، عاملية دعوى نقض)  ٢( 
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وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً  ﴿:تعاىل وقال ،]٢٨ سبأ، سورة[ َلَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ ﴾
نيالَملْعبيانه سيأيت كما ]١٠٧: األنبياء[ ﴾ل.  

 عن احنرفوا وكلما بالتوراة، وجاءهم u موسى فيهم أرسل الذين اليهود :هم إسرائيل وبنو
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها ﴿ :تعاىل قال ، uموسى بشريعة فيهم حيكم رسوالً إليهم اهللا بعث قاحل جادة

هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا والربانِيونَ والْأَحبار بِما 
  . ]٤٤: املائدة[ ﴾ه وكَانوا علَيه شهداَءاستحفظُوا من كتابِ اللَّ

ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم  ﴿:تعاىل قال كما ،uعيسى ورسلهم أنبيائهم خامت فيهم بعث أن إىل 
  ]٢٧ احلديد، سورة[﴾بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الْإِنجِيلَ 

   .)١(»عيسى وآخرهم موسى إسرائيل بين نبياءأ وأول« احلديث ويف

  .إسرائيل لبين رسالته خصوصية به املقصود أن العلماء ذكر وقد
   .)٢(»إسرائيل بين إىل رسوالً ونبعثه«: الرازي الفخر يقول
  .)٣(»مرمي بن عيسىب إسرائيل بين أنبياء ختم حىت« :كثري ابن ويقول

إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه  ﴿ :تعاىل بقوله دةاملقصو ،له اهللا نعمة هي: إليهم ورسالته
 من عبد إال عيسى فما :ذكره تعاىل يقول . ]٥٩ الزخرف، سورة[ ﴾وجعلْناه مثَلًا لبنِي إِسرائيلَ 

 بالدعاء همإلي بإرسالنا عليهم لنا وحجة إسرائيل، لبين آية وجعلناه واإلميان، بالتوفيق عليه أنعمنا عبادنا
   .)٤(إلينا

 من دخلها ملا وتصحيح هلا، وجتديد u موسى لرسالة امتداد هي إمنا ا أرسل اليت ورسالته«
  .)٥(»الطيبات بعض من اليهود على حرم ملا حتليل وفيها ،التحريف
  . سواهم دون إسرائيل بين وإىل رسول u عيسى أن تؤكد النصوص فهذه 
  .خاصة إسرائيل بين إىل ثبع u عيسى بأن تشهد األناجيلو
  

                                      
 -  بريوت العلمية، الكتب دار( النذير، البشري أحاديث من الصغري اجلامع شرح القدير فيض املناوي، الرؤوف عبد حممد العالمة)   ١(

 أيب بن عمر وفيه«. ٩٤/ ٤ تفسريه يف والقرطيب ٥٥٥/ ١ تفسريه يف كثري ابن أورده وقد ١٢٥/ ٣)  م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢لبنان،
 أيب عن اجلوزي ابن ونقل ثقة غري حامت أبو قال الغساين هشام بن وإبراهيم جمهول عدي ابن قال وقال الضعفاء يف الذهيب أورده عمر
  .  ١٢٦/ ٣ القدير فيض» الذهيب كله ذكره حبان ابن خرجه الغساين حيىي بن وحيىي كذبه أنه زرعة

 .٤٨/ ٨ الرازي الكبري، التفسري)  ٢(

 ٣٥٩/ ٤:  وانظر ،١١٧/ ١ كثري ابن تفسري)  ٣(

 .١/٧٦٨ السعدى وتفسري. ٤/١٣٤كثري ابن تفسري يف جاء الكالم هذا وبنحو.١٧٩٠/ ٣: وانظر . ٧٣٠٩/ ٩ الطربي تفسري)  ٤(

 . ١٣١ ص احلمد إبراهيم بن حممد واملذاهب، فرقوال األديان يف رسائل)  ٥(
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  :إسرائيل لبين الدعوة خصوص على الدالة النصوص تلك فمن
   .)١(»خطاياهم من شعبه خيلص ألنه ؛يسوع امسه وتدعو ابناً فستلد« مىت إجنيل يف ورد :أوالً
 لبين خاصة u عيسى دعوة كون على وواضحة صرحية داللة يدل آخر نص مىت إجنيل نفس يف :ثانياً

 امرأة وإذا«: مىت يقول ،غريهم لدعوة املوجبة والظروف الدواعي كانت مهما فقط، إسرائيل
 جمنونة ابنيت ،داود ابن يا ،سيد يا ارمحين: قائلة إليه صرخت التخوم تلك من خارجة كنعانية

 وقال فأجاب ،وراءنا تصيح ألا اصرفها قائلني إليه وطلبوا تالميذه فتقدم بكلمة جيبها فلم ،جداً
   .)٢(»الضالة إسرائيل بيت خراف إىل إال رسلأ مل

 دعوم كانت تالميذه وأن إسرائيل، لبين جاء u عيسى أن على تدل اليت النصوص ومن :ثالثاً
 باحملاسبة وتالميذه املسيح وقيام القيامة، يوم حساب عن مىت إجنيل يف ورد ما باليهود، خاصة
 أيضاً أنتم جتلسون جمده كرسي على ساناإلن جلس ومىت«: مىت يقول ،النصارى يعتقد كما
   .)٣(»عشر االثين إسرائيل أسباط تدينون ،كرسياً عشر اثين على

   .)٤(»تقبله مل وخاصته جاء خاصته إىل«: يوحنا إجنيل يف ورد :رابعاً
 ال أمم طريق إىل«: هلم فقال ،إسرائيل بين دعوة على قصرهم ،بالدعوة التالميذ أمر عندما:خامساً

 إسرائيل بيت خراف إىل باحلري اذهبوا بل تدخلوا، ال السامرين مدينة وإىل متضوا،
   .)٦(.)٥(»الضالة
 صرفة، يهودية مجاعة القدس يف بعيسى املؤمنني من األوىل اجلماعة كانت«: جينبري شارل يقول

 يفترقون ال اجلماعة هذه أعضاء وكان الشأن، ذا الرسل أعمال ترويه فيما للشك يدعو ما لدينا وليس
 قد وأنه مسيحاً، منه فجعل اهللا شرفه قد الناصري عيسى بأن إميام يف إال األتقياء اآلخرين اليهود عن

 يكن فلم بعقيدم املشركني تبشري إىل أنفسهم من اجتهدوا أم نتصور أن ميكننا وال. اآلمال به حتققت
  . )٧(معىن ذا عمالً إليهم بالنسبة ذلك

                                      
. ١/٢٠:  مىت)  ١( 
 .٢٤-٢٢:١٥مىت)  ٢(

 .٢٨-٢٧: ١٩ مىت)  ٣(

 .١١-١٠: ١ يوحنا)  ٤(

 .٣٤: ١٠ مىت: انظر. ٥: ١٠ مىت)  ٥(

 األديان يف دراسات اخللف، العزيز عبد سعود/ د: وانظر ٣٧ -٣٢ ص الباري، عبد اهللا فرج النصرانية، عاملية دعوى نقض: انظر)  ٦(
 . ١٦٨-١٦٧ ص) م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ الرابعة، الطبعة الرياض، السلف، األضواء مكتبة( والنصرانية، اليهودية

 .٣٤ص النصرانية عاملية دعوى نقض من نقالً. ١٣ص وتطورها، نشأا املسيحية)  ٧(
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 املسيحية بالديانة اخلبري كالم )جينبري( وكالم«: فيقول جينبري كالم على قاًتعلي الكاتب ويضيف
 عن عميقة قيمة، حتليالت لنا يقدم وسوف u املسيح رفع بعد خاصة تطورها دراسة يف املتعمق
 يد على ذلك كل عاملية، ديانة إىل إسرائيل لبين خاصة ديانة من فحوهلا بالنصرانية، حلق الذي التطور

 هذا خالل يف أيضاً ومنا) جينبري شارل( من والتحليل الدراسة من بكثري سيحظى الذي )بولس(
   .)١(»به تأثروا األناجيل كُتاب وأن) بولس( بدع من بدعة النصرانية عاملية أن لنثبت البحث،

 يقول ،اإلسالم يف دخلوا الذين النصارى علماء إسرائيل بين إىل عيسى رسالة خصوصية أكد وقد
 عليهم اقتصرت خاصة برسالة وأرسله ،إسرائيل بين إىل نبياً عيسى اهللا بعث«: مرجان جمدي حممد

  .الشعوب سائر دون وحدهم
 بين على مقصورة رسالته أن ووضوح صراحة يف فيعلن دعوته، عيسى ويبدأ« :يقول أن إىل
 ويقول .)٢(»الضالة إسرائيل بين خراف إىل إال أرسل مل« عيسى يقول ،غريهم إىل متتد وال ،إسرائيل

  . )٤( . )٣(»الضعفاء صحة ألجل إسرائيل بيت على نبياً اهللا أقامين وقد« أيضاً
 عاملية زعمهم النصارى على ترد صرحية، نصوص هي إمنا -  القوم عند مما -  ذكرته الذي وهذا
 وإن إسرائيل، بين على املقتصرة طبيعتها خالف هو بل ،يقولون كما إليها والدعوة والتبشري النصرانية،

 مجيع على مهيمن هو الذي والقرآن الصحيح، األصل خالفت شطحات هي فإمنا هذا خيالف ما ورد
 باب من ويكون إليه، يلتفت فال خالفه ما وأما احلق، أنه علمنا نصوصه منها وافق فما السابقة الكتب
  . عليهم حجة ليكون عندهم اهللا أبقاه الذي احلق به يطمسوا ومل احملرفون، به أدىل الذي التناقض

 هلذه قبوهلم مدى ما :السؤال يبقى ،إسرائيل لبين الدعوة خصوصية جانب اتضح أن وبعد
  ؟الرسالة
  : السالم عليه عيسى بعثة من إسرائيل بين موقف

 اهللا أنزهلا اليت ،الربانية الشريعة عن االحنراف قمة بلغوا وقد« إسرائيل بين إيل uعيسى بعث
 أم كما ،إسرائيل بين من بعده تتابعوا الذين والرسل اءياألنب وبينها أكدها اليتو ،u موسى على
 ونصوصها اهللا شريعة أصول حتريفام مست حىت فيه وتالعبوا ،اهلوى هلم شاء كما اهللا دين يف عبثوا

  .)٥(»وأحكامها وشروحها

                                      
 . الرسالة من مواضعه يف أذكره وسوف. ٣٤ص الباري، عبد اهللا فرج النصرانية، عاملية دعوى نقض)  ١(

. ٢٤:١٥ مىت)  ٢( 
 .١٣:٥٢) والتوزيع للنشر كنوز( السقا، حجازي أمحد/ د تقدمي سعادة، خليل/ د ترمجة برنابا، إجنيل)  ٣(

 . ٩٥ -٩٤ص  إله أم إنسان املسيح)  ٤(

 .٣١ص، )م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ السادسة الطبعة دمشق، القلم، دار( التاريخ، عرب يهودية مكايد امليداين، حبنكة الرمحن عبد)  ٥(
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 القلة، وهم ،وصدقه به آمن من فمنهم احلق، جادة إىل ويردهم دينهم، أمر هلم ليجدد فجاءهم 
  . وكفر توىل فقد هممن األعظم السواد أما

وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاَء اللَّه ما  ﴿:تعاىل قال
و اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نم مهدعب نم ينلَ الَّذتاقْت مهنمو نآم نم مهنلَفُوا فَمتنِ اخلَك

كَفَر ن١( ]٢٥٣ البقرة، سورة[ ﴾م( .  
  .به بعضهم وإميان u بعيسى إسرائيل بين بعض كفر :هو اآلية يف املقصود أن العلماء بني وقد

 نؤمن واوقال إليهم، رسالته وجحدوا به كفروا والذين ،بالنصارى ذلك بعد مسوا به آمنوا فالذين
  . باليهود تسميتهم على ثبتوا ،السالم عليهما بعيسى نؤمن وال مبوسى

 فأصحابه له، واالنقياد تباعه،ا إسرائيل بين على وجبr  عيسى بعث فلما« :كثري ابن يقول
   .)٢(»النصارى هم دينه وأهل

 جاء افلم. عيسى جاء حىت u موسى وسنة بالتوراة متسك من أنه: اليهود إميان« كان وهلذا
 وإميان. هالكا كان ،عيسى يتبع ومل يدعها فلم ،موسى بسنة وأخذ بالتوراة متسك من كان عيسى

   .)٣(»rحممد جاء حىت منه مقبوال مؤمنا كان عيسى وشرائع منهم باإلجنيل متسك من أن النصارى
فْت بنِي وإِذْ كَفَ ﴿:تعاىل قال ،ساحر بأنه واموه ،وكذبوه ،العداء ناصبوه قدف كفرهم معو

﴾ بِنيم رحذَا إِلَّا سإِنْ ه مهنوا مكَفَر ينفَقَالَ الَّذ اتنيبِالْب مهإِذْ جِئْت كنيلَ عائرسورة[ إِس 
  ]١١٠ املائدة،

  .u وصلبوه قتلوه أم دعواا بل قتله، وحاولوا ،احلكام به أغروا مث،
 فقال ،لدينه منهم أنصار اختاذ إىل جلأ ،رسالته ذبواوك ،دعوته جحدوا إسرائيل بين عموم وألن

﴿ فَلَما أَحس عيسى منهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللَّه قَالَ  :عنه اهللا قال كما هلم
  ]٥٢عمران، آل سورة[ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه آمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ﴾

 ،كتابك من عيسى نبيك على أنزلت مبا صدقنا: قالوا أم)٤(احلواريني عنU اهللا من خرب وهذا 
﴿  عبادك إىل به أرسلته الذي احلق على وأعوانه به، ابتعثته الذي دينك على عيسى أتباع وصرنا

﴾ ينداهالش عا منببالتوحيد، لك وأقروا باحلق، شهدوا الذين أمساء مع أمساءنا فأثبت: يقول ،فَاكْت 
  . ويك أمرك واتبعوا رسلك، وصدقوا

                                      
 .٦ الصف سورة. ١٤ الصف سورة اآليات وانظر)  ١(

 . ٩٩/ ١ كثري ابن تفسري)  ٢(

 . ٨٠٢٢/ ١٠ الطربي جرير ابن تفسري:  وانظر.  ٩٩/ ١ كثري ابن تفسري)  ٣(

 .٥٣٩/ ١ احمليط القاموس. األنبياء ناصر أو الناصر: احلواري)  ٤(
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 ملا حسدوه بأم اآليات نصت فكما ،u بعيسى إسرائيل بين من يؤمن مل من كفر سبب وأما
أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم  ﴿ :تعاىل قال كما ،أهواءهم خيالف مبا جاءهم
تلُونَاسقْتفَرِيقًا تو متفَفَرِيقًا كَذَّب مترله إسرائيل بين تكذيب فاشتد]٨٧ البقرة، سورة[ ﴾كْب 

  .وعنادهم وحسدهم
  .u عيسى رسالة من إسرائيل بين موقف فهذا
 فيهم، له نسب وال ،منهم ليس ألنه ؛بقوم له ليسوا فهم ،قومه دعوني وال أمته دعوني وهم

 ال ألنه وذلك األنبياء، بقية من احلال هو كما)  قوم يا( ب إسرائيل بين يناديu  يسىع يكن مل وهلذا
) قومه ليسوا(«  :قال حيث القرطيب هذكر ما على وأقتصر املفسرين من مجع قاله كما فيهم له نسب
   .)١(»قومه فيكونون فيهم له نسب ال ألنه موسى، قال كما) قوم يا( يقل ومل) إسرائيل بين يا: (وقال
  :ومصريه u عيسى برسالة يؤمن مل من حكم

 أمته على وجيب إال يبعث نيب من فما األمم، كل على والرسل األنبياء جبميع اإلميان جيب
والَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله ولَم يفَرقُوا بين أَحد  ﴿ :تعاىل قال .األنبياء من سبقه ومبن به اإلميان
  ]١٥٢ النساء، سورة[ ﴾ولَئك سوف يؤتيهِم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما منهم أُ

يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه  ﴿:تعاىل لقوله ،كافر فهو اهللا رسل من رسول بأي كفر ومن
و هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو هولسرو بِاللَّه كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْك

  ]١٣٦ النساء، سورة[ ﴾وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا
 على به اإلميان جيب عيسى بعث أن حني فمن األنبياء، من كغريه u عيسى على ينطبق وهذا

 أن إىل بعدها أم بعثته زمن يف سواء  بعث أن حني من رسالته جحد ومن إسرائيل، لبين رسول آخر أنه
فَلَما أَحس عيسى منهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى  ﴿ :تعاىل قال ،كافر فحكمه r حممد بعث

آم اللَّه ارصأَن نحونَ نارِيوقَالَ الْح ونَ اللَّهملسا مبِأَن دهاشو ا بِاللَّه٥٢ عمران، آل سورة[ ﴾ن[  
إِذْ قَالَ اللَّه  ﴿:تعاىل قال كما ،واآلخرة الدنيا يف العذاب فهو u بعيسى كفر من مصري وأما

الَّذين اتبعوك فَوق  يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا وجاعلُ
 ﴾ونَالَّذين كَفَروا إِلَى يومِ الْقيامة ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم فيه تختلفُ

  ]٥٥ عمران، آل سورة[

                                      
 . ٧٦ـ٧٥/ ١٨ تفسريالقرطيب)  ١(
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 بالقتل، :يعين واآلخرة، الدنيا يف شديدا عذابا فأعذم كفروا الذين فأما« :القرطيب يقول
  .)١(»بالنار اآلخرة ويف واجلزية، والسيب، والصلب،

 يف األليم العذاب مصريه وأن ،كافر أنه u عيسى برسالة يؤمن مل من حكم أن يظهر وذا
  .واآلخرة الدنيا

 ليس فهو وشريعته، عقيدته يف بعده وبدل حرف ولكنه بعيسى آمن من على ينطبق احلكم وهذا
 ربه من عيسى ا جاء اليت العقيدة حول مفصالً احلديث يف ذلك سيأيت كما لك،ذ ادعى وإن أتباعه من

  .ا جاء كما يتبعه مل من وحكم
 جلميع ناسخة r الرسول رسالة ألن اإلسالم؛ إال يقبل فال rمدحم الرسول بعثة بعد أما
ا آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَم ﴿:تعاىل قال قبلة ،الرساالت

م جاَءكُم رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُ
 ينداهالش نم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْر٨١ عمران، آل سورة[ ﴾إِص[  

  :  r مبحمد عيسى تبشري مسألة
 وهو ،أمحد امسه ،السماء رساالت مجيع ختتم وبه ،بعده من يكون بنيب مبشراً u عيسى بعث

وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ ﴿ :ذلك عن خمرباً تعاىل اهللا قال ،rحممد اإلسالم نيب
لَّه إِلَيكُم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بِرسولٍ يأْتي من بعدي إِني رسولُ ال

 بِنيم رحذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماَءها جفَلَم دمأَح هم٦ الصف، سورة[ ﴾اس[  
 مبن مبشر وأنا عنه، أخربت ما صداقم وأنا يب، بشرت قد التوراة يعين« :كثري ابن يقول

 أقام وقد إسرائيل، بين أنبياء خامت وهو u فعيسى أمحد، املكي العريب األمي النيب الرسول وهو بعدي
  .)٢(»نبوة وال بعده رسالة ال واملرسلني األنبياء خامت أمحد وهو مبحمد مبشرا إسرائيل بين مأل يف

 عبد بن اهللا عبد بن حممد :وهو ،أمحد امسه يبعد من يأيت برسول ومبشرا« السعدي ويضيف
 بالنيب ويبشر ،السابق بالنيب يصدق األنبياء كسائر والسالم الصالة عليه فعيسى اهلامشي، املطلب
   .)٣(»الالحق
 قال ،واإلجنيل التوراة يف وامسه ذكره وجد قد وأنه ،البشرى هذه إىل تشري آيات وردت وقد 

ونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة الَّذين يتبِع ﴿ :تعاىل

                                      
 . ٣/٢٩٤ الطربي جرير ابن تفسري. ١/٣٦٨ كثري ابن تفسري: وانظر ،١٠٢/ ٤ القرطيب تفسري)  ١(

 .٢٨/٨٧ الطربي جرير ابن تفسري:   وانظر ٤/٣٦٠ كثري ابن تفسري)  ٢(

 .  ١٨/٨٣ القرطيب تفسري ٢٨/٨٦ اآللوسي تفسري:   وانظر ١/٨٥٩ السعدي تفسري)  ٣(
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م والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِ
مهنع عضيثَ وائبالْخ  وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص

  ]١٥٧ ، األعراف سورة[﴾ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ 
 به بشرت الذي الرسول هو اهللا عبد بن حممد أن يعرفون الكتاب أهل أن القرآن يف وورد

الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما  ﴿:تعاىل قال ،أبناءهم يعرفون كما يعرفونه وأم ،كتبهم
  ]١٤٦ البقرة، سورة[  ﴾يعرِفُونَ أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ 

 وهو بعث إذا ويتبعه ،r مبحمد يؤمن أن نيب كل على امليثاق بأخذه العزيز كتابه يف اهللا وأخرب
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق  ﴿ :تعاىل قال ،اخلامت النيب ذا باإلميان أتباعه نيب كل يأمر وأن حياً، الزال

م رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُ
عا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتو كُم

ينداهالش ن٨١ عمران، آل سورة[ ﴾م[  
 اهللا بعث ما :عنهما اهللا رضي عباس ابن عمه وابن ،طالب أيب بن علي قال«  :كثري ابن قال

 يأخذ أن وأمره ولينصرنه، به ليؤمنن حي وهو حممدا اهللا بعث لئن امليثاق عليه أخذ إال األنبياء من نبيا
  . )١(»ولينصرنه به ليؤمنن أحياء وهم حممد بعث لئن أمته على امليثاق

 الرسول أتباع عليهم وأممهم األنبياء وأن اآلية هذه معىن على يدل ما  أمحد اإلمام مسند يف وجاء
 وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل جاء الْخطَّابِ بن عمر أن احلديث يف كما أحياء وهم بعث إذا r حممد
 قال علَيك عرِضهاأَ أَالَ التوراة من جوامع يل فَكَتب قُريظَةَ من يل بِأَخٍ مررت إين اللَّه رسولَ يا فقال
ريغفَت هجرسول و عبد قال وسلم عليه اهللا صلى اللَّه ى أال له فقلت اللَّهرما ت هجرسول بِو اهللا صلى اللَّه 
 فَسرى الق رسوالً وسلم عليه اهللا صلى وبِمحمد ديناً وبِاِإلسالَمِ ربا بِاللَّه رضينا عمر فقال وسلم عليه
 وتركتموين اتبعتموه ثُم موسى فيكُم أَصبح لو بيده نفسي والذي قال ثُم وسلم عليه اهللا صلى النيب عنِ

ملَلْتلَض كُمحظي إِن نمِ موأنا اُألم ظُّكُمح نم نيبِي٢(»الن(.  
 ال« :وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول قال قال اهللا عبد بن جابر عن روي ما كذلك املسند ويف 
 تكذبوا أو بباطل، تصدقوا أن إما فإنكم ضلوا، وقد يهدوكم لن فإم شيء عن الكتاب أهل تسألوا
  .)٣(»يتبعين أن إال له حل ما أظهركم بني حيا موسى كان لو فإنه حبق،

                                      
 .١/٣٧٨ كثري ابن تفسري)  ١(

 .١٥٩٠٣رقم حديث ٣/٤٧٠ حنبل بن أمحد مسند)  ٢(

 .١٤٦٧٢ رقم حديث ٣/٣٣٨ حنبل بن أمحد مسند)  ٣(
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 لو والسالم الصالة همعلي األنبياء فكل خامتهم، هو r حممداً أن علم قد هذا« :السعدي وعند
   .)١(»ومتبوعهم ومقدمهم، إمامهم، هو وكان ونصرته، وإتباعه، به، اإلميان عليهم لوجب أدركوه

 السنة يف ورد فكذلك ،نالسابقو األنبياء به بشر وأنه ،القرآن يف وذكره به البشرى تجاء وكما
  .ذلك على يدل ما املطهرة

 النبِيني لَخاتم اللَّه عبد إين  :وسلم عليه اهللا صلى  لَّهال رسول قال« :قال أمحد اإلمام مسند يف
 أمي ورؤيا يب عيسى وبِشارةُ إبراهيم أيب دعوةُ ذلك بِأَولِ وسأُنبئُكُم طينته يف لَمنجدلٌ u آدم نوإ
   .)٢(»ترين النبِيني أُمهات وكَذَلك رأَت اليت

 وفيه ،احلبشة إىل r اهللا رسول أصحاب هجرة حديث من )٣(احلاكم عند املستدرك يف وجاء
 من جئتم ومبن بكم مرحبا ،هذه يزن ما مرمي بنا يف تقولون ما على هؤالء يزيد ما« :)٤( النجاشي قول
 حىت ألتيته مللكا من فيه أنا ما ولوال ،مرمي بن عيسى به بشر الذي وأنه ،اهللا رسول أنه أشهد فأنا عنده
  .)٥(»نعليه أمحل

 علماء استخلص قد فكذلك والسنة الكتاب يف r مبحمد u عيسى بشارة ذكرت وكما
  .r اخلامت النيب على تنطبق وأا املقدس الكتاب من به البشارة الكتاب أهل من سلمأ ومن ،املسلمني

 : أمور مخسة على املقدس الكتاب يف r به البشارات اشتملت وقد
  .بامسه شارةالب )١
  . بصفته البشارة )٢
   .مبخرجه البشارة )٣
  .  مببعثه البشارة )٤
 .أمته بصفه البشارة )٥

                                      
 .١/١٣٦ السعدي تفسري)  ١(

 r حممدا عنده وعال جل اهللا كتبه ذكر حبان، ابن صحيح:  وانظر  ١٧١٩١  رقم و ١٧١٩٠رقم٤/١٢٧ حنبل بن أمحد مسند)  ٢(
 .صحيح الذهيب قال ،٢/٦٥٦ النبيني وخامت املرسلني سيد أخبار ذكر الصحيحني، على ستدركامل: وانظر ١٤/٣١٣ النبيني خامت

 حنو من ومسع) هـ٣٢١(سنة ولد التصانيف صاحب العالمة الناقد احلافظ اإلمام: النيسابوري احلكم بن حممد بن عبداهللا بن حممد)  ٣(
 )٢/٢٦١النبالء أعالم سري ذيب.( العلم حيوز ممن وكان وعلل وصحح وعدل وخرج وصنف مجاعة عنه وحدث شيخ ألفي

 عليه صلى و r النيب حياة يف تويف إسالمه وحسن أسلم مث نصرانياً كان الصحابة إليه هاجر: النجاشي احلبشة ملك أصحمة)  ٤(
r.ذيب) (هـ٩( سنة تويف ١/٤٢ النبالء أعالم سري(. 

 قال ، خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا احلاكم قال ،٣٣٨/ ٢ النساء سورة تفسري الصحيحني، على املستدرك)  ٥(
 .٨/١١٠ البيان أضواء:  وانظر.ومسلم البخاري شرط على الذهيب
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 بشارة على اخلمس املقدمات هذه جممل ذكر أن بعد وذلك ،الراضي عبد الدكتور ذكرها وقد
 السابقني األنبياء تبشري اخلمس املقدمات هذه من ويستخلص«: فقال ،r حممد بالنيب السابقني األنبياء
  : التايل التقسيم حسب تصنيفها ميكن متعددة مواضع يف مبحمد

 وهي ،يوحنا إجنيل من مواضع أربعة يف الواردة بالبارقليط البشارة يف ذلك ويتمثل. بامسه البشارة )١
 الكلمة تعين إذ ،اإلسالم نيب على أوصافه تنطبق ،بعده من يأيت املسيح به يبشر لنيب صفة أو اسم
 . واملمجد املشهور أي العربية اللغةب أمحد اسم يعنيه ما

 الوصف ذا وجد فمن«: قائالً القيم ابن عليها يعلق اليت )١(أشعيا كبشارة وذلك بصفته، البشارة )٢
 يذكروا أن يقدروا مل األرض أهل اجتمع فلو ؟ عليه وسالمه اهللا صلوات اهللا عبد بن حممد غري
 ذلك إىل جيدوا مل،غريه -  القيامة يوم إىل هأمت يف باقية وهي - كلها األوصاف هذه مجع نبياً

 .)٢(»سبيال

 ،ساعري من هلم وأشرق ،سيناء من الرب أقبل«: التثنية )٣(سفر يف جاء كالذي مبخرجه، البشارة )٣
 مجهور رأي يف اآلية وتشري ،التوراة تقول كما مكة هي ففاران )٤(»فاران جبال من وسطع

 r حممد على والقرآن ،)٥(فلسطني يف واإلجنيل ،سيناء يف التوراة إنزال إىل البشارات مستخرجي
وطُورِ ) ١(والتنيِ والزيتون  ﴿:القران يف تعاىل قوله وبني بينها تيمية ابن ويربط فاران، برية يف

 ينِنينيِ) ٢(سالْأَم لَدذَا الْبهأنزل اليت الثالثة باألماكن تعاىل اهللا يقسم إذ ،]٣-١ التني، سورة[ ﴾و 
 .)٦(الوحي فيها

 وأجعل ،مثلك إخوم وسط من نبياً هلم سأقيم« :ملوسى الرب يقول حيث ،مببعثه البشارة  )٤
 ،بامسي به يتكلم الذي كالمي يسمع ال رجل وأي ،به آمره ما بكل فيخاطبهم ،فمه يف كالمي

 . عديدة وجوه من r حممد على تنطبق فهي )٧(» عليه أحاسبه فإين

 الرب بتسبيح قيدار أرض امتالء عن خيرب حيث )٨(أشعيا سفر يف ورد كالذي ،متهأ بصفة البشارة )٥
 .)٩(»العرب بالد تتسمى وبامسه ،إمساعيل أبناء من ابن هو وقيدار ،جديدة تسبيحة

                                      
 .٤-١: ٤٢ أشعيا)  ١(

 .١٥٣ ،ص القيم ابن ، احليارى هداية)  ٢(

 .٢/٩٦٤امليسرة املوسوعة. راةالتو على جمازاً وتطلق ،u موسى بعد جاءوا الذين األنبياء أسفار: األسفار)  ٣(

 .٢: ٣٣ التثنية)  ٤(

 .٢٧٤/ ٤  البلدان معجم املقدس البيت قصبتها مصر ناحية من الشام كور آخر وهي السني وسكون الفتح مث بالكسر: فلسطني)  ٥(

 . ٣٠٤- ٣٠١/ ٣  تيمية ابن ، الصحيح اجلواب: أنظر)  ٦(

 .١٩-١٨: ١٨ التثتية)  ٧(

 .١٢-٩: ٤٢ أشعيا)  ٨(

 .٤٦٥ ـ ٤٦٤ ص ،، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات)  ٩(
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 حممد اسم -  كثرياً- فيه تردد أنه أبني أن حيسن أنه إال به يعترفون ال النصارى كان وإن برنابا وإجنيل
 من ،واحد نص بذكر وسأكتفي ،أعمال من به سيقوم وما ،صفاته وذكر به، والبشارات اإلسالم ونيب
  .املئة بعد والستون الثالث اإلصحاح يف جاء ما ذلك

 الظهرية صالة انقضت فلما األردن، وراء الربية إىل تالميذه مع يسوع وذهب« :برنابا قال 
 االصطفاء سبق إن اإلخوة أيها: يسوع قال حينئذ ،النخلة ظل حتت تالميذه وجلس ،خنلة جبانب جلس
 إليه تتطلع الذي وهو ،فقط واحد إنسان إال جليا يعلمه ال إنه: احلق لكم أقول أين حىت عظيم لسر
 ؛العامل إىل جاء مىت كالمه إىل السمع سيصيخون للذين فطوىب ،جتليا اهللا أسرار له تتجلى الذي ،األمم
 هكذا املتلظية، الشمس حرارة الشجرة هذه تقينا كما إنه بل لنخلة،ا هذه تظللنا كما سيظللهم اهللا ألن
  .الشيطان من االسم بذلك املؤمنني اهللا رمحة تقي

  العامل؟ إىل سيأيت الذي عنه تتكلم الذي الرجل ذلك يكون أن عسى من معلم يا التالميذ أجاب 
 الصاحلة لألعمال ذريعة فسيكون العامل إىل جاء ومىت ،اهللا رسول حممد نهإ: قلب بابتهاج يسوع أجاب
 زمنا املطر انقطاع بعد مثرا تعطي األرض املطر جيعل كما ا، يأيت اليت الغزيرة بالرمحة ،البشر بني

  .)١(»كالغيث املؤمنني على رذاذا اهللا ينثرها رمحة وهي اهللا، برمحة مألى بيضاء غمامة فهو ،طويال
 ال ،مجيعهم إسرائيل ببين خاصة كانت u يسىع بعثة أن بوضوح لنا جتلى املبحث هذا يف

 الدنيا يف العذاب مصريه وأن ،كافراً يعترب u بنبوته يؤمن مل من وأن فئة، دون منهم فئة ا تصخت
  . اآلخرة يف والنار

 القرآن يف ذلك جاء كما r اهللا عبد بن حممد اإلسالم بنيب البشارة u عيسى بعثة من وأن
 اهللا، توحيد إىل للدعوة جاءت إمنا األنبياء وبعثة ا، املعترف وغري ا، عترفامل األناجيل وكتب والسنة،
  . التايل املبحث حديث هو كما ،سواه دون وحده بالعبادة وإفراده

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .٢٩٣ ص ١١-١: ٦٣)  برنابا إجنيل) ( ١(
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 زين أن إىل قرون، شرةع عليه الناس وكان التوحيد، على وفطرهم حنفاء، البشر اهللا خلق
 مبشرين النبيني اهللا فبعث عبادم، إىل الصاحلني تعظيم من ابتداء الشرك عليهم طرأ مث هلم الشيطان
  . ومنذرين

  .األرض إىل اهللا رسل طريق عن بالسماء األرض اتصال إىل احلاجة وكانت
 من شريعة لىع كلهم قرون، عشرة وآدم نوح بني كان: قال عنهما اهللا رضي عباس بن عن«

 أمة الناس كان اهللا عبد قراءة يف وكذلك قال ومنذرين، مبشرين النبيني اهللا فبعث فاختلفوا، احلق،
  .)١(»فاختلفوا واحدة

  .احلق دينال إىل ويردوهم دينهم أمر للناس ليجددوا واألنبياء الرسل ذلك بعد اهللا بعث مث
 األنبياء مجيع ا بعث اليت العقيدة يه إليها، ودعا قومه إىل ا بعث اليت uعيسى وعقيدة

  .r حممد آخرهم إىل السالم عليه آدم لدن من أممهم، إليها ودعوا وبعده، قبله والرسل
  . )اإلسالم دين. (اخلالص التوحيد عقيدة هيو

  . وشرعه به اهللا أمر غريه دين فال
  ]١٩عمران، آل سورة[  ﴿ إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام ﴾ :تعاىل قال
  .يقبله غريه دين وال
﴿ ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من  :تعاىل قال

﴾رِيناس٨٥ عمران، آل سورة[ الْخ[  
 دين ال بأنه تعاىل منه إخبارا ﴿ إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام ﴾: تعاىل وقوله«: كثري ابن قال

 ختموا حىت حني، كل يف به اهللا بعثهم فيما الرسل تباعا وهو اإلسالم، سوى أحد من يقبله عنده
 على بدين r حممد بعثة بعد اهللا لقي فمن ،r حممد جهة من إال إليه الطرق مجيع سد الذي r مبحمد

 يف وقال ﴾ير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ ﴿ ومن يبتغِ غَ: تعاىل قال كما ،مبتقبل فليس شريعته غري
  .)٢(»اإلسالم يف عنده منه املتقبل الدين احنصار خمربا اآلية هذه

                                      
 الذهيب قال خيرجاه، ومل البخاري شرط على صحيح حديث هذا احلاكم قال ٢/٥٩٦ u نوح الصحيحني،ذكر على املستدرك)  ١(

 .البخاري شرط على
 .١٠٦/ ٣  اآللوسي تفسري  وانظر ٢١٢/ ٣ الطربي تفسري :ظران ٣٥٥/ ١ كثري ابن تفسري)  ٢(
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 إخالصا ،هللا لالستسالم املتضمن هو اإلسالم دين ألن«: فقال حنوه كالماً السعدي وذكر
 سواه دين وكل ،بثوابه والفوز اهللا عذاب من النجاة بسبب يأت مل العبد به يأت مل فما لرسله، وانقيادا
  .)١(»فباطل

 الذي اهللا إال إله ال أن شهادة هو الذي التوحيد إىل الدعوة هو اهللا عند املرضي اإلسالم وهذا
  .أممهم إىل ذلك وبلغوا اهللا رسل مجيع به بعث

واجتنِبوا الطَّاغُوت  ﴿ ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه:تعاىل قال
  .]٣٦: النحل[﴾

 اهللا بعبادة رسوالً أمة كل يف بعث أنه: الكرمية اآلية هذه يف وعال جل ذكر«: الشنقيطي قال
 فنفيها ،وإثبات نفي من مركبة ألا ،)اهللا إال إله ال( معىن هو وهذا. سواه ما عبادة واجتناب ،وحده
 أنواع جبميع وعال جل إفراده هو وإثباا ،العبادات أنواع مجيع يف اىلتع اهللا غري املعبودات مجيع خلع هو

  . )٢(»وسالمه اهللا صلوات عليهم رسله ألسنة على شرعه الذي الوجه على ،بإخالص العبادات
 ال وحده اهللا عبادة: وهو ،واحد ودين ،واحدة دعوة على متفقون كلهم« :السعدي ابن وقال

 حبسب ،األمم فانقسمت ]٣٦: النحل[ لَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت ﴾أَن اعبدوا ال﴿ له شريك
 ،علما ،املرسلني فاتبعوا ﴿ فَمنهم من هدى اللَّه ﴾،قسمني ،وعدمها الرسل لدعوة استجابتها

  .)٣(»الغي سبيل فاتبع ﴾﴿ومنهم من حقَّت علَيه الضلَالَةُ ،وعمال
  : التوحيد إىل السالم ليهع عيسى دعوة أن إثبات

 ألمته ورداً منه، اندرس ملا جتديداً وذلك التوحيد بعقيدة أمته إىل بعث ،املرسلني من u وعيسى
ولَما جاَء عيسى بِالْبينات قَالَ قَد  ﴿ بعده من واألنبياء u موسى به جاء الذي الدين إىل

لَكُم نيأُبلو ةكْمبِالْح كُمجِئْت  ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يهفُونَ فلتخي تالَّذ ضع٦٣(ب ( إِنَّ اللَّه
 يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر و٦٤-٦٣ الزخرف، سورة[ ﴾ه[.  

ربي  إِنَّ اللَّه هو﴿ :ألمته يقول إذ ،العقيدة يف u عيسى به جاء فيما صرحية اآلية فهذه
 يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبرو﴾.  

  
  

                                      
 .١٣٧/ ١ السعدي تفسري)  ١(

 .٣٧٤/ ٢ الشنقيطي ، البيان أضواء)  ٢(

 .٤٤٠/ ١ السعدي تفسري)  ٣(
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Q  P   ] إليه واالستكانة واخلضوع ،له العبودية يف سواء وأنتم أنا أي«: كثري ابن قال
   RZ)١(.  
 التوحيد إىل u عيسى دعوة وأن العزيز، كتابه يف موضع من أكثر يف األمر هذا اهللا أكد وقد

﴿ وقَالَ الْمِسيح يا بنِي إِسرائيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِنه من يشرِك  :تعاىل قال اخلالص
  .]٧٢ املائدة، سورة[ بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ ﴾

﴿ فَلَما :ييحوار لسان على تعاىل قال كما باإلسالم، القرآن يف u عيسى دين اهللا ومسى
 أَحس عيسى منهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه آمنا

ما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع ربنا آمنا بِ)  ٥٢( بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ 
ينداه٥٣-٥٢ عمران، آل سورة[  ﴾الش[  
 فطر اليت الفطرة دين إىل يردهم إمنا فهو التوحيد، إىل الناس لريد جاء إمناu  عيسى كان وإذا

رت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْ ﴿:تعاىل قال ،عليها الناس اهللا
  ]٣٠ الروم، سورة[ ﴾تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

 مفطور فهو ،أحد فكل. القيم احلنيف الدين على عباده فطر ،تعاىل اهللا فإن«: السعدي يقول
  .)٢(»الفاسدة العقائد من العقول على يطرأ مبا وتبدل، ،تغري قد الفطرة ولكن ،لكذ على

  .)٣(»اإلسالم: قال اهللا فطرة جماهد عن«
 بعيسى الناس أوىل أنا« :وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول قال :قال هريرة أيب عن«: احلديث ويف

  .)٤(»واحد ودينهم شىت مأمها ،لعالت إخوة واألنبياء ،واآلخرة الدنيا يف مرمي بن
 أمته إىل u عيسى ا جاء اليت العقيدة بيان يف املسلمون عليه يعتمد مصدر أهم أن بيان وهذا

  .املطهرة والسنة الكرمي القرآن هو
 للدعوة ملزم وبياما ذكرمها أن إال  r حممد ببعثة إميام قبل ما يؤمنون ال النصارى كان وإن

  .إليهما
  
  

                                      
 .٣٦/ ١  كثري ابن تفسري)  ١(

 .١٢ص ،)  العريب كرالف دار(  النصرانية، يف حماضرات زهرة، أبو حممد اإلمام: وانظر٣٠٨/  ١ السعدي تفسري)  ٢(

 .الفطرة عن احلديث سبق وقد ٤٠/ ٢١ الطربي تفسري)  ٣(

 .١٦٧/ ٤ ﴾ مرمي الكتاب يف واذكر﴿ اهللا قول باب - عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب: البخاري صحيح)  ٤(
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 أبقى اهللا أن إال وتغيري تبديل من اعترامها ما ومع دينية، مصادر من النصارى أيدي يف ما وأما
 .- اهللا بإذن سيأيت كما -  اخلالص التوحيد إىل u عيسى دعوة تبني بقية فيها

ا كَانَ ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما وم ﴿ :تعاىل وقال
﴾نيرِكشالْم نإبراهيم نبيه اهللا برأ ما احلق الدين هي النصرانية كانت فلو ]٦٧عمران، آل سورة[ م u 

  .منها
قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه آمنا بِاللَّه واشهد  ﴿:تعاىل قال ،احلواريون به شهد وقد

  ] .٥٢ عمران، لآ سورة[  ﴾بِأَنا مسلمونَ 
 ا عليهم اهللا وأثىن ،نصارى مسوا الذين األوائل املسيح أتباع أن بني اخللط عدم إىل التنبيه وجيدر 

  . u لعيسى ملناصرم وإمنا لدينهم؛ ليس نصارى فتسميتهم اإلسالم هو دينه أن وبني
 مكة فتحت أن إىل ،ارواألنص باملهاجرين مسوا األولني أتباعه وأن اإلسالم، r حممد دين أن كما

 . اهلجرة وانتهت
 أحياناً الوافدة املعتقدات تسرب بسبب إما« الصحيح العقيدة طريق عن النصرانية احنرفت وقد

 فيها انتشرت اليت البالد يف سائدة كانت ومعتقدات ديانات رواسب من وأحياناً ،قدمية فلسفات من
  .املسيحيون بأهلها احتك واليت املسيحية

 - باهللا والعياذ - باهللا الشرك إىل عقائدها جنحت طائفة: طائفتني إىل املسيحيون ينئذح فانقسم
 اًفرق لوائها حتت الطائفتني من طائفة كل وضمت ،التوحيد على حمافظة عقائدها ظلت وطائفة
  .)١(»كثرية

 همودعا ،u املسح به جاءهم الذي الدين على شاهدة بقية النصرانية املصادر لنا أبقت ولقد
 يظهره وأن البد احلق أن إال احلقيقة، هذه إخفاء يف النصارى وحماولة حتريف، من اعتراها ما مع إليه،
  .إخفاءه هأعداؤ حاول مهما اهللا

 أية: الكتبة أحد سأله« :يقول إذ الكتبة أحد جاءه عندما ،مرقص إجنيل يف جاء ما ذلك ومن 
 ،واحد رب إهلنا الرب إسرائيل يا امسع: هي اياالوص كل أول إن: يسوع فأجابه الكل أول هي وصية
 الوصية هي هذه ،قدرتك كل ومن فكرك كل ومن نفسك كل ومن ،قلبك كل من إهلك الرب وحتب
  .)٢(»سواه آخر وليس واحد اهللا ألن... األوىل

  

                                      
 عليه املسيح من والنصارى اليهود موقف:  نم نقالً.١٠٦ـ١٠٥ص لإلسالم، السابقة األديان يف املقدسة األسفار وايف، علي:  انظر)  ١(

 .٢١١ص العبادي، سارة السالم،

 .بعده وما ٢٨: ١٢ مرقص)  ٢(
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 ،شيطان يا اذهب«: يسوع له قال ،له يسجد أن عيسى من إبليس طلب عندما مىت إجنيل ويف
   .)١(»تعبد وحده وإياه ،تسجد إهلك للرب مكتوب ألنه

 أن األبدية احلياة هي وهذه«: يقول مث السماء حنو عينيه يرفع املسيح أن خيرب يوحنا إجنيل ويف
  .)٢(»أرسلته الذي املسيح ويسوع ،وحدك احلقيقي اإلله أنت يعرفوك

 وهذه. إليه اهمدع نهوأ ،بالتوحيد إليهم بعث عيسى أن على األناجيل من صرحية نصوص فهذه
  . بينة عن حييا من وحيىي بينة عن يهلك من ليهلك ؛النصارى يدي بني اهللا أبقاها اليت األدلة من

 سيأيت كما) بولس( دينهم حرف أن إىل u عيسى رفع بعد زمناً الناس يف التوحيد وبقي
 األوىل القرون نم النصارى من اًفرق هناك أن إىل التنبيه جيدر ولكن. البحث من موضعه يف مفصالً

 الكون خالق وأن ،واحد اإلله بأن معتقدة لتوظ التوحيد على حافظت احلاضر الوقت وإىل للمسيحية،
  : الفرق تلك ومن ،له شريك ال واحد

 .)٣(ناألبيونيو أو أبيون فرقة -١
 .)٤(الشمشاطي بولس فرقة -٢
 .)٥(أريوس أتباع -٣
 .)٦(احلاضر العصر يف املوحدين فرقة -٤

  .النصرانية يف التوحيد بقاء إىل فقط إشارة هذه
  
  
  
  

                                      
 .١٠: ٤  مىت)  ١(

 .٣: ١٧يوحنا)  ٢(

 رسول، بشر وأنه إلوهيته وتنكر املنتظر، املسيح ،u عيسى وتعترب ،u موسى شريعة تقر كانت أبيون أتباع: أبيون فرقة)  ٣(
 .u املسيح من والنصارى اليهود موقف من نقال ١٠٨ ص املقدسة األسفار وايف علي. امليالدي الرابع القرن أواخر يف انقرضت

 .٢١٢ ص

 وكان املسيح، ألوهية أنكر ورسوله اهللا عبد عيسى وأن ارد، التوحيد قوله كان ألنطاكية، بطريكاً كان: الشمشاطي بولس فرقة)  ٤(
 والنحل، امللل يف الفصل. امليالدي السابع القرن إىل أتباعه وبقي الكنيسة من حرم وقد ؟ لقدسا روح وال مالكلمة أدري ال يقول
 .٢١٣ ص .u املسيح من والنصارى اليهود موقف من نقال ١٠٩-١٠٨ ص املقدسة األسفار وايف علي.٦٤/ ١حزم، ابن

 يف املذهب هذا وأخذ ألوهيته، وإنكار املسيح عبودية باتوإث  ارد التوحيد قوله ومن باإلسكندرية، قسيساً كان: أريوس أتباع)  ٥(
 امللل يف الفصل. ميالدي اخلامس القرن أواخر يف مذهبه انقرض حىت وطرده بكفرأريوس نيقية جممع حكم أن بعد اإلضمحالل

 .٢١٦ ص.u املسيح من والنصارى اليهود موقف من نقال ١٠٩ ص املقدسة األسفار وايف ،علي٦٤/ ١حزم، ابن والنحل،

 .البحث يف الفرقة ذكرهذه وسيأيت. ٢٢٨-٢١٢ص العبادي ،سارة السالم عليه املسيح من والنصارى اليهود مرقف)  ٦(
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 تكاثرت وقد ،بعده جاء ومن الرسل، من سبقه ملن امتداد إال التوحيد إىل u يسىع دعوة ماو
  : يلي ما منها أذكر ،املعىن هذا على الدالة النصوص

 سورة[ ﴾لَّا أَنا فَاعبدون وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِ ﴿ -١
  ]٢٥ األنبياء،

 سورة[ ﴾واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آلهةً يعبدونَ ﴿ -٢
  ]٤٥ الزخرف،

يك وما وصينا بِه إِبراهيم شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَ ﴿ -٣
يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسم١٣ الشورى، سورة[ ﴾و[  

٤- ﴿  افي أَخإِن هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَد
يمٍعظمٍ عوي ذَابع كُم٥٩ األعراف، سورة[ ﴾لَي[  

 ﴾اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ  عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدواوإِلَى  ﴿ -٥
 ]٦٥ األعراف، سورة[

 األعراف، سورة[ ﴾اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا ﴿ -٦
٧٣[  

٧- ﴿ هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى ماألعراف، سورة[ ﴾و 
٨٥[ 
 .u عيسى مجلتهم ومن ،شرائعهم اختلفت وإن التوحيد إىل دعوا فهم
 به جاء ما تباعال وفق من فمنهم ،قسمني عليهم انقسموا قد رسلهم مع األمم إنف ذلك ومع

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ  ﴿:تعاىل قال املستقيم، اهللا صراط وتنكب الطريق عن حاد من ومنهم ن،املرسلو
ه نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع ولًا أَنسر ةأُم هلَيع قَّتح نم مهنمو ى اللَّهد
كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا فلَالَةُ فَِسري٣٦ النحل، سورة[ ﴾الض[  

 مصريه فسيكون عنهم أعرض ومن واآلخرة، الدنيا يف فسيسعد املرسلني واتبع اهللا هداه فمن
 ﴾يوم يأْت لَا تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِه فَمنهم شقي وسعيد﴿ :تعاىل قال. ةواآلخر الدنيا يف الشقاء

  ]١٠٥ هود، سورة[
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 ختمت فبه ،r حممد اخلامت الرسول إىل للناس وتوضيحها بياا فضل يعود u عيسى دعوة وإن

 سوى وما،طريقه وعن ،r به جاء ما إال اهللا عند مقبول دين فال ،نسخت وبه السماء، رساالت مجيع
  . وكفر فضالل ذلك

 بدين r حممد بعثة بعد اهللا لقي فمن ،r حممد جهة من إال إليه الطرق مجيع سد« قد اهللا ألن
 ما به هلم يصحح ،عليه املرتل  بالكتاب u عيسى دعوة اهللا أيد وقد )١(»مبتقبل فليس شريعته غري على

  .التايل املبحث حديث هو ذيوال وشرائعهم، دينهم من احنرف

                                      
 .٣٥٥/ ١ كثري ابن تفسري)  ١(
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 u: عيسى على اإلجنيل نزول ثبوت
 ودستوراً وأحكامه، اتهبعظ يهديهم اإلجنيل معه وأنزل التوحيد، برسالة u عيسى اهللا بعث
  .هلم مفارقته بعد به، يعملون و إليه حيتكمون

 نصوص يف u مرمي بن عيسى على - اهللا كتاب- اإلجنيل نزول نع حتدثا والسنة والقرآن
 :تعال فقال ،قبل السالم عليها ملرمي املالئكة بشرى خرب يف كما نزوله، سبق ذكره أن بني قد بل كثرية،

  ]٤٩ عمران، آل سورة[ ﴾ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ ﴿
 خلق قبل مرمي أخرب اهللا ولكن قبله، يكن ومل عيسى، إجنيل :واإلجنيل :الطربي جرير ابن يقول

 باعث اهللا أن الكتب من نزل فيما علمت قد ألا هلا؛ فسماه بذلك أخربها وإمنا إليه، موحيه أنه عيسى
  .)١(اإلجنيل امسه كتابا إليه يوحى نبيا

 ماعند هو ،عليه يشتمل وما ،نزل من وعلى ،نزوله صدق يف عليه يعتمد مصدر أعظم وإن
  .السنة وصحيح الكتاب يف صرحية نصوص من املسلمني

﴿ وقَفَّينا علَى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة :تعاىل قال
ا بمقًا لدصمو ورنى وده يهجِيلَ فالْإِن اهنيآتظَةً وعومى ودهو اةروالت نم هيدي ني

﴾نيقتلْم٤٦ املائدة، سورة[ ل[  
 والْإِنجِيلِ التوراة ومنزِلَ...« :قال ،مضجعه أخذ إذا أنه r اهللا رسول عن الصحيح احلديث ويف
قَانالْفُروذُ وأَع من بِك رٍء كل شيذٌ أنت شآخ تياصبِن٢(»...ه(.  

 اليهود ذبائح أحلت إمنا قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن« الصحيحني على املستدرك ويف
   .)٣(» واإلجنيل بالتوراة آمنوا أم أجل من والنصارى
 قرياطا فأعطوا عجزوا مث العصر صالة إىل فعملوا اإلجنيل اإلجنيل أهل أويت مث....« :البخاري ويف

  .)٤(»احلديث.... قرياطا
  
  

                                      
 .٢٧٤/ ٣  الطربي جرير ابن تفسري)  ١(

 .٨/٧٨ املضجع وأخذ النوم عند يقول ما باب - واالستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب: مسلم صحيح)  ٢(

 .صحيح: الذهيب قال خيرجاه، ومل اإلسناد صحيح حديث هذا احلاكم قال. ٢/٣٤١ املائدة تفسري الصحيحني، على املستدرك)  ٣(

 .  ١/١١٦ الغروب قبل العصر من ركعة أدرك من باب - الصالة مواقيت كتاب: البخاري صحيح)  ٤(
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 بن ورقة عن ورد كما r الرسول بعثة زمن إىل ومطالعته، بل الناس، يف ذكره بقي اإلجنيل وخرب
  . والسري احلديث كتب يف ذكرهم بقي ممن وغريهم ،والنجاشي )١(،نوفل

 مرة أول r الرسول على جربيل نزول حديث يف البخاري ذكره فقد نوفل بن ورقة خرب أما
 تنصر رجال وكان نوفل، بن ورقة إىل به فانطلقت ،فؤاده يرجف )٢(خدجية إىل r النيب فرجع« : وفيه
 على اهللا أنزل الذي الناموس هذا :ورقة فقال ،فأخربه ترى؟ ماذا ورقة فقال بالعربية، اإلجنيل يقرأ

  .)٣(»احلديث.... مؤزرا نصرا أنصرك يومك أدركين وإن موسى،
 كنت قال )٥(شهر بن عامر عن«: )٤(داود أيب سنن يف جاء فقد ،النجاشي خرب يف روي ما وأما

  .)٦(»اهللا كالم من أتضحك فقال فضحكت ،اإلجنيل من آية له ابن فقرأ النجاشي عند
  .عليه أنزل الذي u عيسى إجنيل هو معهم ورد ما بأن اجلزم ميكن ال هذا ومع
علَيك  نزلَ ﴿:تعاىل قوله ذلك على يدل ،واحدة مجلة u عيسى على اإلجنيل نزل وقد

  ]٣ ن، عمرا آل سورة[ ﴾الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ
  
  
  

                                      
 الرسول يبعث أن قبل الوحي فترة يف عنها،تويف اهللا رضي خدجية املؤمنني أم عم ابن: قصي بن العزى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة)  ١(

r ).٤٥٨ ،٤١٩/ ١ والنهاية البداية.( 

 به آمن من وأول r اهللا رسول أوالد أم: األسدية القرشية كالب بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد ابنة املؤمنني أم خدجية)  ٢(
 )١/٥٣ النبالء سري ذيب(  . اجلنة أهل من كرمية مصونة دينه جليلة عاقله كانت جأشه، تتوثب أحد كل قبل وصدقه

 .٤/١٥١ ﴾ موسى الكتاب يف واذكر﴿ باب - عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب: البخاري صحيح)  ٣(

 مسع الشان هذا يف وبرع وصنف ومجع حلر) هـ٢٠٢(سنة ولد البصرة حمدث :السجستاين داود أبو شداد بن األشعث بن سليمان)  ٤(
 .)١/٥٢٠ النبالء أعالم سري ذيب. ( السنن كتاب صنف حنبل بن وأمحد إبراهيم بن مسلم من

 عمر ابن سيف وذكر اليمن على r النيب عمال من وكان الكوفة أهل يف عداده صحبة له: الكنود أبو اهلمذاين شهر بن عامر)  ٥(
 التهذيب ذيب كتاب( النبوة ادعى ملا العنسي األسود على اعترض من أول كان انه عباس ابن عن بسنده الفتوح يف التميمي

٥/٦١(. 

 - بريوت حزم، ابن دار  السيد وعادل الدعاس، عبيد عزت: حتقيق داود أيب سنن السجستاين، األشعث بن سليمان داود أبو اإلمام)  ٦(
 - املكية واملكتبة بريوت، ـ الريان ومؤسسة جدة، القبلة، دار( عوامة حممد :حتقيق) م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األوىل لبنان،الطبعة
 أبو احلافظ اإلمام. ٥/٦٩ القرآن يف باب - السنة كتاب أول: داود أيب سنن) م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األوىل الطبعة السعودية،

: وإشراف فحل، ياسني ماهر: حتقيق ،)الترمذي سنن( املصطفوية واخلصائص احملمدية الشمائل الترمذي، عيسى بن حممد عيسى
 الكتب دار( اجلليمي عباس بن سيد: بتحقيق وكذلك)  م٢٠٠٠ األوىل الطبعة بريوت، اإلسالمي، الغرب دار(  عواد بشار/د

 احلديث رقم امحد اإلمام مسند ٤٠٨/ الكربى النسائي سنن ٤٧٢/ ٥) م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ األوىل الطبعة بريوت، الثقافية،
 على املستدرك) الكتابني صاحب( الفارس سلمان خرب وانظر - ٤٥٨٥ احلديث رقم ٤٤٥/ ١٠حبان ابن حصحي ١٥٥٧٥

 .صحيح : الذهيب قال. ٢/٣٤١ الصحيحني
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 بني ما(ل لقوله البيان حكم يف اجلملة هذه ﴾ وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ ﴿ :)١(الشوكاين يقول
  .)٢( »واحدة دفعة نزال والكتابان ،منجما نزل القرآن ألن )نزل( تقدم وفيما )أنزل( هنا قال وإمنا )يديه

 على دل كما ،اإلجنيل امسه ،u عيسى على اهللا عند من كتاب نزول بثبوت اإلميان جيب وذا
  . والسنة الكتاب ذلك

 غري أم عربية كلمة هي هل اإلجنيل كلمة معىن يف العلماء اختلف: اإلجنيل كلمة معىن أما
  .عريب أصل من كانت إذا اشتقاقها أصل يف بينهم اخلالف وقع كما ؟عربية

  ...أناجيل على وجيمع ،األصل وهو ،النجل من إفعيل واإلجنيل: القرطيب اإلمام يقول
  . وحكم لعلوم أصل فاإلجنيل 

   .)٣(السريانية اللغة من واإلجنيل التوراة: وقيل
 من ليس وأفعيل اهلمزة، بفتح أنه احلسن عن روي ما لاإلجني أعجمية يؤيد ومما: األلوسي ويقول

   )٤(العرب أبنية
  :اإلجنيل عليه يشتمل ما

 يف تفصيلال أم اإلمجال وجه على سواء اإلجنيل عليه يشتمل ما بعض ببيان النصوص وردت
  .البعض

 لبعض مبنيو uموسى على املرتلة للتوراة مصدق وهو ،u عيسى نبوة خبرب جاء أنه ذلك من
  . عليه اشتملت ما لبعض ناسخاً أو امهاأحك

  .إسرائيل لبين ووصايا وحكم مواعظ علىً  مشتمال جاء وأنه
  . أمته وصفات ،صفاته بعض وبيان ،u حممد ببعثة مبشراً جاء وكذلك
 ﴿:هلم وموعظة هداية وأنه للتوراة، ومصدق باإلجنيل، جاء u عيسى أن بيان يف تعاىل يقول

ارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الْإِنجِيلَ فيه وقَفَّينا علَى آثَ
نيقتلْمظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لدصمو ورنى ود٤٦ املائدة، سورة[ ﴾ه[  

 من به جاء وملا ،ملوسى شاهد فهو ،التوراة من يديه بني ملا مصدقا اهللا بعثه«: السعدي يقول
 وقد. الشرعية األمور أكثر يف له وموافق ،بشريعته وحاكم ،لدعوته ومؤيد ،والصدق باحلق ،التوراة

                                      
 شوكان جرة ولد حكيم ، متكلم منطقي، حنوي، أديب، مؤرخ، أصويل، فقيه، حمدث، مفسر، :الشوكاين حممد بن علي بن حممد)  ١(

 )٣/٥٤١ املؤلفني معجم( ، السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر :تصانيفه من بصنعاء تويفو ونشأ خوالن بالد من

 . ٣١٢/ ١ القدير فتح)  ٢(

 . مشتق كان إذا االشتقاق أصل بيان يف أفاض وقد ٧٧ -٣/٧٦ األلوسي تفسري ٦ -٤/٥ القرطيب تفسري)  ٣(

 .٧٧/  ٣ اآللوسي تفسري)  ٤(
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﴿ ولأُحلَّ لَكُم : إسرائيل لبين قال أنه عنه تعاىل قال كما ،األحكام بعض يف أخف u عيسى يكون
ضعب ﴾ كُملَيع مري ح١(» الَّذ(.  

: تعاىل قوله معىن ويوجه ،جديدة بشريعة جاء وأنه ،التوراة يف ملا مغاير اإلجنيل أن الرازي ويرى
﴿ ﴾ اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لدصمسؤاالن وهاهنا«: فيقول اهللا، عند من برتوهلا مؤمن أنهو :  

 وإمنا ،التوراة من يديه بني ملا مصدقاً بكونه مرمي بن عيسى وصف تعاىل أنه :األول السؤال
 u عيسى شريعة فإن ،كذلك يكن مل أنه ومعلوم ،التوراة شريعة على عمله كان إذا كذلك يكون
﴿ ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما  اآلية هذه آخر يف قال فلذلك ،u موسى لشريعة مغايرة كانت

   األمرين؟ هذين بني اجلمع طريق فكيف] ٤٧ املائدة، سورة[ لَّه فيه﴾أَنزلَ ال
 ،حقاً كان وأنه اهللا، عند من مرتّل كتاب بأنه أقر أنه للتوراة مصدقاً عيسى كون معىن: واجلواب

  . النسخ ورود قبل به العمل واجب
 يف ألن ؛تكرار فيه ليس: وابواجل ﴾ومصدقًا لما بين يديه  ﴿ قوله كرر مل:الثاين السؤال

  . )٢(»التوراة يصدق اإلجنيل: الثاين ويف التوراة، يصدق املسيح أن: األول
 ما إال ،u موسى لشريعة تبع uعيسى شريعة أن وهو ،ظاهرها على اآلية تبقى أن والظاهر

  .هلم عيسى وبينه اهللا خففه
يا قَومنا إِنا سمعنا كتابا أُنزِلَ من  ﴿:قالوا وأم ،نصيبني نصارى عن اهللا قاله ما هذا يؤيد
 ملا متمم اإلجنيل ألن نصارى، أم رغم عيسى بعد يقولوا مل فهم. ]٣٠ األحقاف، سورة[ ﴾بعد موسى

  .له العمدة مبثابة وهي هلا، خمففاً التوراة يف
 بعض يف روايام روذك اهللا رمحهم السلف عن ذلك يف اآلثار الطربي جرير ابن أورد وقد
  .)٣(عليهم خففت اليت األحكام

 ولكنه وحراما، حالال حوى وال أحكاما، خيص مل اإلجنيل أن إىل بعضهم وذهب: األلوسي يقول
 أن وإىل التوراة، على فمحالة واألحكام الشرائع من ذلك سوى وما وزواجر، ومواعظ وأمثال رموز
 اخلرتير، حلم وحيرم املقدس، البيت حنو ويصلي يسبت وكان التوراة، يف مما شيئا ينسخ مل u عيسى
 يف قال u املسيح بأن ذلك على واستدلوا... رفعه بعد ذلك غريوا النصارى أن إال باخلتان، ويقول
  .ألكملها جئت بل التوراة ألبطل جئت ما: اإلجنيل

                                      
 .٦٥/ ٢  كثري ابن تفسري وانظر  ٢٣٤  أو ١١٧/ ١  السعدي تفسري)  ١(

 .١٢/٤٠٥ الرازي الكبري، التفسري)  ٢(

 .بعدها وما ٣/٢٨١  الطربي جري ابن تفسري :انظر)  ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 :القول هذا على رداً يقول مث
 ال u املسيح كالم من ذكروه ما وأن.... نفسه يف بعيد به أولوه مبا اآلية تأويل أن خيفى وال

 ضم التكميل ومعىن األول، احلكم النتهاء بيان هو وإمنا بإبطال، ليس أنه علمت ملا النسخ، ينايف
 أو تبديل على يدل ما ال ،u موسى ا جاء اليت الظاهرة السياسة إىل ا جاء اليت الباطنة السياسة

 هذا وعلى بالزمان، وأنسب باملصلحة، وأوىل باحلكمة، أوفق هي بأحكام التوراة، أحكام بعض نسخ
  .)١(عليهم ال لألولني حجة املسيح قول يكون

  .فقط أحكامها لبعض مغري وأنه ،هلا تبع ،للتوراة مكمل اإلجنيل أن ذا فتبني
م بعض ولأُحلَّ لَكُ ﴿:هلم قال عيسى أن القرآن يف اهللا أخرب قد: تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول 

 كُملَيع مري حواإلجنيل التوراة علمه أنه املسيح عن وأخرب ،اجلميع دون البعض، أحل أنه فعلم ﴾الَّذ 
 يف ما لبعض متبع أنه لوال أنه املعلوم ومن﴾ ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ واِإلجنيلَ﴿ بقوله
  .)٢( منة له تعليمها يكن مل التوراة

  :به ومبشراً ،r حممد الرسول لصفات مفصالً اإلجنيل جاء كما
  اهللا رسول أن عنها اهللا رضي عائشة عن« :اإلجنيل يف r صفاته لبعض بيان املستدرك يف جاء

r يعفو بل مثلها بالسيئة جيزئ وال باألسواق سخاب وال غليظ وال فظ ال اإلجنيل يف مكتوب :قال 
  .)٣(»ويصفح
 عليه اهللا صلى بالنيب وإخبارهم ،النجاشي ولقياهم احلبشة إىل األوائل الصحابة هجرة حديث يفو
 آخر يف النجاشي قال ،إليهم لريدوهم قريش أرسلتهم الذين الرسل مع واختالفهم ،ودعوته وسلم

 نافأ عنده من جئتم ومبن بكم مرحبا ،هذه يزن ما مرمي بنا يف تقولون ما على هؤالء يزيد ما«: احلديث
 أمحل حىت ألتيته امللك من فيه أنا ما ولوال ،مرمي بن عيسى به بشر الذي وأنه اهللا رسول أنه أشهد
   .)٤( »نعليه

 قال عليهم اهللا رضوان وأصحابهr  الرسول وصف يف املضروب املثل :اإلجنيل عليه اشتمل اومم
علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء ﴿ :تعاىل

 مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجس  

                                      
 .١٧٢/  ٣ اآللوسي تفسري)  ١(

 .٤٤-٤٣/  ١٦  التفسري يف تيمية ابن وفتاوى ورسائل كتب)  ٢(

 ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا احلاكم قال ٢/٦٧١النبوة دالئل هي ليتا r الرسول آيات الصحيحني، على املستدرك)  ٣(
 .ومسلم البخاري شرط على الذهيب قال. خيرجاه

 .  خترجيه سبق)  ٤(
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طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةروي التف  هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز
رفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعةً ي

   .)١( ]٢٩ الفتح، سورة[ ﴾وأَجرا عظيما
الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي  ﴿ :تعاىل هقال ام منها ،r النيب صفات بعض على واشتمل

اههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ ينِ الْأُمع م
م الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِ

 كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تكَان مه
  ]١٥٧ األعراف، سورة[ ﴾الْمفْلحونَ 
  : تعاىل قال مرمي بن عيسى لسان على إسرائيل بين من كفروا الذين لعنب القرآن إخبار ومنها
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما  ﴿

  . )٢( ]٧٨ املائدة، سورة[ ﴾عصوا وكَانوا يعتدونَ 
  .اإلجنيل عليه اشتمل ما بعض عن والسنة الكتاب يف ورد ما لبعض بيان هذا
وآتيناه الْإِنجِيلَ فيه هدى  ﴿ :تعاىل قال للمؤمنني وموعظة ونور هدى بأنه اهللا وصفه وقد

نيقتلْمظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لدصمو ورن٤٦ املائدة، سورة[﴾ و[  
  : باإلجنيل اإلميان حكم

  .والتفصيل اإلمجال حيث من اهللا كتب بسائر اإلميان كحكم باإلجنيل اإلميان حكم إن
 لعموم ؛التفصيل وجه على منه فصل مبا واإلميان ،اإلمجال وجه على منه أمجل مبا اإلميان فيجب

ذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله يا أَيها الَّ ﴿ :تعاىل قال ،املرتلة اهللا بكتب اإلميان يف األدلة
كَتلَائمو بِاللَّه كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْكو هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو ه

  ]١٣٦لنساء،ا سورة[ ﴾وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا 
  
  
  

                                      
 ،العيين القاري عمدة: وانظر ، ٣٩٩ ، ٤٠٥/ ٧ الشنقيطي ، البيان أضواء ومنها وغريها التفاسري كتب يف املثل هذا بيان: وانظر)  ١(

١٩/٢٦. 

 .٣١٧/ ٦  الطربي جرير ابن تفسري عباس ابن عن أورده الذي واألثر جرير ابن كالم وانظر)  ٢(
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قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ  ﴿تعاىل وقال
قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسو 

يونَبملسم لَه نحنو مهنم دأَح ١٣٦ البقرة، سورة[ ﴾ ن[  
  ؟ بالكتب اإلميان يكون فكيف

 اهللا عند من مرتل كلها بأا اجلازم التصديق :بالكتب اإلميان ومعىن«: احلكمي حافظ يقول
 غريه، كالم ال وجل عز اهللا كالم وأا املستبني، واهلدى املبني، باحلق عباده إىل رسله على وجل عز
   .)١(»أراد الذي الوجه وعلى شاء كما حقيقة ا تكلم تعاىل اهللا نوأ

 إليهم نزلت الذين -  األمم على واجبا كان نهوأ الشرائع، من فيها ما بكل واإلميان: ويقول
يلِ بِما أَنزلَ ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِ ﴿ :تعاىل قال كما ،فيها مبا واحلكم ،هلا االنقياد -  األوىل الصحف

 .)٢(اللَّه فيه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ  ﴾

ومصدقًا لما بين  ﴿ اإلجنيل يف تعاىل قال كما ،يكذبه ال ،بعضا بعضها يصدق مجيعها نوأ
ظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيقت٤٦ املائدة، سورة[ ﴾لْم[ 

 قال كما بذلك، يكفر به خطابه تعلق مع هلا االنقياد عن أىب أو منها، بشيء كذب من كل نوأ
إِنَّ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا واستكْبروا عنها لَا تفَتح لَهم أَبواب السماِء ولَا يدخلُونَ  ﴿:تعاىل
نالْج اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يت٤٠ ،األعراف سورة[ ﴾ةَ ح[  

 :تعاىل قال ،باإلجنيل التوراة شرائع بعض نسخ كما ،حق ببعض بعضها األوىل الكتب نسخ نوأ
م وجِئْتكُم بِآية ومصدقًا لما بين يدي من التوراة ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُ ﴿

 ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات كُمبر ن٥٠ ، عمران آل سورة[ ﴾م [  
 من تعاىل اهللا مسى فقد ،فصل فيما وتفصيال أمجل فيما إمجاال جيب وجل عز اهللا بكتب اإلميان مث

  .)٣(داود على والزبور ،عيسى على واإلجنيل ،موسى على التوراة كتبه
  .بدوا عبد إميان يصح ال ،اإلميان أركان من السماوية بالكتب واإلميان

  
  

                                      
 .٢/٦٧٢احلكمي حافظ القبول، معارج)  ١(

 .٢/٦٧٣ احلكمي  حافظ القبول، معارج)  ٢(

 .١٨٤/  ٢ احلكمي حافظ القبول، معارج)  ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 حىت كافر فهو الساعة تقوم أن وإىل نزل أن منذ ،u عيسى على اإلجنيل برتول يؤمن مل فمن
  . الكتب من بغريه آمن وإن

  :باإلجنيل احلكم مسألة
 عليه املرتلة uىعيس شريعة ذلك ومن السابقة، السماوية الشرائع لكل ناسخة r حممد شريعة

  . فيه مبا باحلكم اإلجنيل أهل يأمر الكرمي القرآن يف نص ورد فقد ذلك ومع اإلجنيل، يف
ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فيه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه  ﴿ :تعاىل قال

  ]٤٧ املائدة،  سورة[ ﴾ فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 
 وبعثة بعده القرآن برتول شريعته ونسخ ،uعيسى إجنيل وجود عدم مع ذلك يكون وكيف

  !؟وسلم عليه اهللا صلى حممد
  :وجهان فيه اآلية معىن بأن ذلك على واجلواب

 يف عليهم فرض عما إخباراً هذا فيكون ،اإلجنيل أهل ليحكم وقلنا: التقدير يكون أن :األول«
 ﴿ ﴾ وكَتبنا ﴿ قوله من قبله ما ألن ،القول حذف مث ،اإلجنيل تضمنه مبا احلكم من الوقت ذلك

  .عليه يدل ﴾وقَفَّينا 
  . اإلجنيل يف باحلكم للنصارى أمر ابتداء ﴾ولْيحكُم﴿ قوله يكون أن :والثاين

   القرآن؟ نزول بعد اإلجنيل يف مبا باحلكم يؤمروا أن جاز كيف: قيل فإن
 الدالئل من فيه اهللا أنزل مبا اإلجنيل أهل ليحكم املراد أن: األول: وجوه من عنه باجلوا: قلنا

 يصر مل مما ،فيه اهللا أنزل مبا اإلجنيل أهل وليحكم :والثاين... وسلم عليه اهللا صلى حممد نبوة على الدالة
 ﴾بِما أَنزلَ اللَّه فيه ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ  ﴿ قوله من املراد :والثالث ،بالقرآن منسوخاً
 ﴿ بقوله فاملعىن ،التوراة أحكام إخفاء من اليهود فعله ما مثل وتغيريه اإلجنيل يف ما حتريف عن زجرهم

 كُمحلْيوال حتريف غري من فيه اهللا أنزله الذي الوجه على فيه اهللا أنزل مبا اإلجنيل أهل وليقر :أي  ﴾و 
  .)١(»تبديل

 هم يعرفونه مبا املراد إمنا فيه، مبا واحلكم باإلجنيل العمل فيه تعاىل اهللا ينص مما اوغريه اآلية هذه
 يغري ومل بإثباته األديان مجيع جاءت ومما وكتابه، اإلسالم، نيب شأن يف به أمروا الذي والعدل احلق من
  . يبدل أو

  
                                      

 اجلواب وانظر ٢٦٥٠-٦/٢٦٦  الطربي جرير ابن تفسري وانظر  ٢/٦٥  كثري بنا تفسري:  وانظر٤٠٥/ ١٢ الرازي الكبري، التفسري)  ١(
 .٣٧٧/ ١ الصحيح
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 يكون مبا قومه إىل يبعث نيب وكل له، وتصديقاً لرسالته، داًيتأي اهللا جعلها u عيسى معجزات
  . إميام يف سبباً

 عليه آمن مثْلُه ما أعطي إال نيب األنبياِء من ما« :r النيب قال: قال هريرةَ أيب عن احلديث ففي
رشما ،البي كانَ وإنالَّذ يتيا أوتوح حاهو ،إيلَّ اهللا أوجأكون أنْ فأر مهتابِعا أكْثَر موي ةيام١( »الق(.   

 ،زمانه حبسب العادات خارق من دعواه يثبت مبا اختص نيب كل أن وحتريره« : )٢(العيين يقول
 اإلميان إىل فاضطرهم ،السحر فوق مبا فأتاهم ،للسحر موسى زمان يف الغلبة ألن ؛ثعبانا العصا كقلب

  .)٣(»بالقرآن فجاءهم ،البالغة وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسو زمان ويف... به
 يوجب ما البشر مقدور عن خارجة أمور من واملعجزات اآليات من اهللا أعطاه قد u وعيسى

 وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ﴿ :تعاىل قال ،وتصديقه تباعها أمته على
  .ماهيتها وبيان ،باملعجزة التعريف حيسن u عيسى معجزات معرفة وقبل ]٨٧ البقرة ورةس[ ﴾
   تكون؟ وملن املعجزة هي فما
  :املعجزة معىن

 إذا فالنا أعجزت: ويقال ،والضعف ،احلزم نقيض :وهو ،العجز من :اللغة يف املعجزة أصل
  . )٥(للمبالغة معجزة يف هلاءوا. )٤(عنه قصر إذا األمر عن يعجز عجز: ويقال ،عاجزا ألفيته

 .واحد معىن إىل أصلها يف تعود عدة بتعريفات املعجزة عرفوا فقد العلماء اصطالح يف أما
 حسية إما وهي املعارضة، عن سامل بالتحدي، مقرون للعادة، خارق أمر املعجزة« :السيوطي فيقول
   .)٦(»عقلية وإما

                                      
 - اإلميان كتاب: مسلم صحيح:وانظر ،٦/١٧٢ نزل ما وأول الوحي نزل كيف باب - القرآن فضائل كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .١/٩٢النيب برسالة اإلميان وجوب باب
 باللغتني فصيح ناظم بياين حنوي لغوي مؤرخ حمدث مفسر أصويل فقيه:  بالعيين املعروف احلنفي يتايبالع موسى بن أمحد بن حممود)  ٢(

 )٣/٧٩٧ املؤلفني معجم)  (  هـ٨٥٥-٧٦٢(عامي بني عاش) القاري عمدة( البخاري لصحيح شرح له والتركية العربية

 .١٣/ ٢٠ العيين القارئ، عمدة)  ٣(

) م١٩٩٠ – ه١٤١٠ األوىل الطبعة لبنان، – بريوت صادر، دار(  العرب لسان مكرم، بن حممد الدين مجال الفضل أيب:منظور ابن ) ٤(
 دار( املرعشلي الرمحن عبد حممد تقدمي احمليط، القاموس أبادي، الفريوز يعقوب بن حممد الدين جمد العالمة: وانظر ،٣٧٠-٣٩٦/ ٥

 .١/٦٦٣) م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ األوىل الطبعة لبنان، -بريوت العريب، التراث إحياء

 .٦٦٣/ ١ احمليط القاموس)  ٥(

 - هـ١٤١٦ األوىل الطبعة لبنان، الفكر، دار( املندوب سعيد القرآن،حتقيق علوم يف اإلتقان السيوطي، عبدالرمحن الدين جالل)  ٦(
 .٣١١/ ٤)م١٩٩٦
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 خارج للعادة خارق أمر هي أو مبثله، اإلتيان عن وجمتمعني متفرقني البشر يعجز أمر هي« :وقيل
 على شاهدا إياها دعواه عند النبوة مدعي يد على تعاىل اهللا خيلقه املعروفة، األسباب حدود عن

  .  )١(»صدقه
  ...املعارضة عدم مع بالتحدي مقرون للعادة خارق أمر فهو حقيقتها فأما«: القرطيب ويقول
  ...املعتاد الفعل من واملنع للعادة، اخلارق الفعل على بذلك يشتملل فعل، نقل ومل أمر قلنا وإمنا
 الكرامة عن ولتتميز لنفسه، حجة تقدمه من معجزة الكاذب يتخذ لئال بالتحدي مقرون قلنا وإمنا

  .معناها يف وما
  . )٢(»والشعبذة السحر عن لتتميز املعارضة عدم مع قلنا وإمنا 

  :اإلمجال لسبي على منها كثرية النبوة ودالئل
 . باملعجزات لرسله اهللا تأييد )١

  .واملستقبلية واحلاضرة املاضية باملغيبات إخباره )٢
  .وأخالقهم الرسل صفات )٣
  .عدوهم وهالك هلم اهللا نصر )٤
  .مقبله األنبياء به جاء ملا مموافقته )٥
  .)٣( الالحق بالنيب السابق النيب بشارة )٦

  : النبوة صدق دليل املعجزة
  .واآلخرة الدنيا يف باخلري البشر على تعود مثرات من هلا ملا ،باملعجزات األنبياء اهللا أيد لقد

 ليست وهي الرسالة، من يدعيه وما النبوة، دعواه يف النيب صدق تثبت أا :مثراا فمن 
إِنَّ في ذَلك لَآيةً لَكُم إِنْ  ﴿ بالرسالة التصديق على الناس محل منها اهلدف وإمنا لذاا، مقصودة

كُننِنيمؤم م٤(]٤٩ عمران، آل سورة[ ﴾ ت(.  
  

                                      
 .٥٦ ،٥٣/ ١ )م١٩٩٦ - هـ١٤١٦األوىل الطبعة ان،لبن الفكر، دار( القرآن علوم يف العرفان مناهل الزرقاين، العظيم عبد حممد)  ١(
 حجازي أمحد: حتقيق اإلسالم، حماسن وإظهار واألوهام الفساد من النصارى دين يف مبا اإلعالم القرطيب، بكر أيب بن أمحد بن حممد)  ٢(

 .١/٢٣٩)هـ١٣٩٨ القاهرة العريب، التراث دار( السقا

) م ٢٠٠٣ – هـ١٤٢٤ األوىل الرياض، طويق، دار( يونس، سورة يف االعتقاد أصول حطاين،الق اهللا عبد بن حممد بنت قذلة: انظر)  ٣(
 للطباعة احلديثة الفاروق(  النصارى، على الرد يف واجلماعة السنة أهل منهج احملسن، عبد حممد بن الراضي عبد: وانظر. ٢٨٩ ص

 .٣٥٦ص)  م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ الثانية، الطبعة والنشر،

 .   ٧٣٤ ـ ٧٣٣  ص املسيحي اخلالص عجيبة، علي أمحد: انظر)  ٤(
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 به جاؤوا وما ،األنبياء بصدق القطعي اليقيين العلم النبوة دالئل ومثرة«: حممد الراضي عبد يقول
 ،والرسل األنبياء باختالف ختتلف متنوعة كثرية الدالئل وهذه .والعقائد ،واألخبار ،والنواهي األوامر من

   .)١(»إليهم املرسل طبيعة ويالئم ،رسالته يناسب ما رباهنيوال اآليات من أويت فكل
 دليل لتكون باملعجزات، وأيده وتعاىل سبحانه اهللا اصطفاه ،اهللا عند من رسوالً كونه على تدل

 على تقع اليت اخلوارق بأن اعترف وعيسى ،اآلخرين األنبياء كمثل مثله رسالته، وبرهان نبوته صدق
 على الناس محل منها اهلدف وإمنا لذاا، مقصودة ليست أا هلم وبني وقدرته، اهللا بإذن هي إمنا يديه

  .)٢(]٤٩ عمران، آل سورة[ ﴾ إِنَّ في ذَلك لَآيةً لَكُم إِنْ كُنتم مؤمنِني ﴿ بالرسالة التصديق
  .عنه وينهاهم به يأمرهم مبا واالمتثال التصديق على الناس تعني أا مثراا ومن
 أصر من يضره وال بصدقه، شاهدها من إميان تقتضي معجزة من له بد ال النيب أن: حجر ابن قال

  .ألجلها به يؤمن أن البشر من يشاهدها من شأن من أكثر أو آية أعطي نيب كل و املعاندة، على
 اهللا قال كما فيعاند جيحد قد لكن نفسه، عن دفعه يستطيع ال يثحب عليه مغلوبا بذلك ويؤمن

  ]١٤ النمل، سورة[ )٣( ﴾وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا  ﴿ :تعاىل
 وسعهم يف ويكون البشر يتصوره مما بأعظم غريهم أمام واملعاندين املكذبني تواجه أا مثراا ومن
  .استطاعته
 وأوىل ،اللوازم ألزم من دتع به جاءت ما صدق على والربهنة النبوة تلك إثبات مسألة فإن«
 ،كامللحدين: النبوة جبنس إما واملكذبني ،املخالفني إنكار مواجهة يف التحديات أعىت وكذلك ،األوليات

  . )٤( »بأعياا وإما
  :u عيسى معجزات
 ووردت والبيان، بالشرح العلماء وتناوهلا والسنة، الكتاب يف u عيسى معجزات جاءت لقد
 سأختصر أنين غري ،ذلك يف روايام اختالف على حصوهلا كيفية بيان يف فالسل عن كثرية روايات

  .اإلمكان قدر فيها
 رؤية إىل الزمان ذاك أمة حلاجة ،للعيان مشاهدة حسية، كلها بأا متيزت u عيسى فمعجزات

  .تهنبو بصدق نفوسهم لتقتنع احملسوس، املشاهد
  

                                      
 .    ٤٢٣ ص ،، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات)  ١(

 .   ٧٣٤- ٧٣٣  ص املسيحي اخلالص عجيبة، علي أمحد)  ٢(

 .١٣/ ٢ العيين القاري، عمدة: وانظر ٦/ ٩ حجر ابن الباري، فتح)  ٣(

 .    ٣٨ ص تيمية، ابن النبوات،)  ٤(
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  : يلي كما وهي
  :املهد يف تكلمه: أوالً

  ]٤٦عمران، آل سورة[ ﴾ ويكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلًا ومن الصالحني ﴿  :ىلتعا قال
قَالَ إِني ) ٢٩(فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا  ﴿  :تعاىل وقال

لَنِي نعجو ابتالْك انِيآت اللَّه دبا عانِي ) ٣٠(بِيصأَوو تا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجو
  ]٣١- ٢٩ مرمي سورة[﴾) ٣١(بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا 

 معجزة صغره حال يف له شريك ال وحده اهللا عبادة إىل يدعو أي « وكهال املهد يف الناس يكلم
  .)١( »ليهإ اهللا يوحي حني كهولته حال ويف وآية،

 وهذه الوقتني، هذين يف كالمه يتفاوت أن غري من وكهالً طفالً يكلمهم: واملعىن: الرازي يقول
  .)٢(بعده وال قبله األنبياء من ألحد حصلت وما له، حاصلة كانت شريفة خاصية

 داملرا وإمنا. الكالم جمرد هو الذي املعهود التكليم غري ،هنا بالتكليم املراد«: السعدي ويقول
 ما ،ذلك من u ولعيسى. اهللا إىل الدعوة وهو ،واملخاطب املتكلم به ينتفع الذي التكليم بذلك

 والنهي ،اخلري إىل والدعوة بالرسالة ،الكهولة حال يف التكليم من ،املرسلني من ،العزم أويل من ،إلخوانه
د اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي قَالَ إِني عب ﴿ فقال املهد يف الناس كلم بأنه ،عنهم وامتاز. الشر عن

 ﴾ وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا) ٣٠(نبِيا 
«)٤(،)٣(.  

 إليه، األنظار لتلفت ؛والدته حال من جداً مبكرة كانت وقد ،uعيسى معجزات أوىل فهذه
  .ذلك بعد إليه أمره لوسيؤ وما
  :أرواحا اجلمادات من خلقه :ثانياً

 بإذن فتطري فيها ينفخ مث الطري هيئة على الطني من يشكل كان أنه u عيسى معجزات ومن
ن ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُم أَني أَخلُق لَكُم م ﴿:تعاىل قال .اهللا

 اللَّه ا بِإِذْنركُونُ طَيفَي يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةي٤٩ عمران آل سورة[  ﴾الطِّنيِ كَه[  
  

                                      
 .٣٦٥/ ١  كثري ابن تفسري)  ١(

 .٣/٢٧٢ الطربي جرير ابن تفسري:  وانظر ١٢/٤٩ الرازي الكبري، التفسري)  ٢(

 .١٦٣/ ٣ اآللوسي تفسري  ٢٤٨/ ١ السعدي تفسري)  ٣(

  ﴾مرمي ابالكت يف ﴿واذكر تعاىل قوله األنبياء،باب أحاديث كتاب: البخاري صحيح يف كما املهد يف تكلموا من أخبار وانظر)  ٤(
 .٩٢-٤/٩١ تفسري يف القرطيب رواياا أورد وقد١٦٥/ ٤
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وإِذْ تخلُق من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيرا بِإِذْنِي  ﴿ :تعاىل وقال

  ]١١٠:املائدة سورة[ ﴾
 اهللا بإذن عيانا فيطري فيه ينفخ مث طري شكل الطني من صوري يفعل كان وكذلك«: كثري ابن يقول

  .)١(»أرسله أنه على تدل له معجزة هذا جعل الذي وجل عز
 املادة( ذكر إليه يشري كما العدم من اإلجياد ال معني، مقدار على واإلبراز التصوير :باخللق واملراد

  .املخلوق مبعىن كاخللق املهيأ مبعىن مصدر) واهليئة
 أو ،املهيأ الطري مثل شيئا الطني من إياي تكذيبكم ودفع إميانكم حتصيل ألجل أقدر أين :واملعىن

 نفخأ مث ﴿ بِإِذْن اللَّه ﴾ الطيور كسائر طيارا حيا ﴿ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا ﴾ كهيئته كائنة هيئة
 أن كما اهللا، من واخللق عيسى، من والنفخ الطني تسوية وكان ،واألرض السماء بني يطري هو فإذا فيه

  .اهللا من واخللق جربيل من النفخ
 كما حمض روح وهو ،u  جربيل نفخ من تكونه وهي ،u عيسى يف خلصوصية ذلك وليس

  .استعصاء وال ختلف غري من لكان ،كان شخص أي بنفخ اإلحياء تعاىل اهللا شاء لو بل: قيل
 طلبوا إسرائيل بين إن:  قالوا باألول قال فبعضهم ال، أم واقتراح بطلب لكذ كان هل واختلف

 وإمنا ساحر: قالوا فعل فلما خفاشا هلم خيلق أن أنبيائهم مع عادم على جريا التعنت سبيل على منه
 وأسنانا، نابا له ألن القدرة، على داللة وأبلغ خلقا، الطري أكمل ألنه غريه، دون النوع هذا طلبوا

 يضحك كما ضاحكا ويرى اللنب، منه وخيرج وضرع وثدي آذان وله ريش، بغري ويطري ويلد، وحييض
 الشمس غروب بعد ،ساعتني يف يرى وإمنا الليل، ظلمة يف وال النهار، ضوء يف يبصر وال اإلنسان،
  .اخلفاش غري خيلق مل أنه واملشهور جدا، يسفر أن قبل ساعة الفجر طلوع وبعد ساعة،

 أعينهم عن غاب فإذا إليه، ينظرون الناس دام ما يطري كان: )٢(وهب قال عباس ابن نع وورد 
  .الطري من أنواعا خلق: وقيل واسطة بال تعاىل اهللا خلق عن ليتميز ميتا، سقط

: قال مث طينا فأخذ الكتاب من غلمان مع يوما جلس u عيسى أن :الثاين إىل بعضهم وذهب
 هيئة يف جعله إذا حىت هيأه مث ريب بإذن نعم: قال ذلك تستطيع أو: قالوا طائرا الطني هذا من لكم أجعل
 من بذلك الغلمان وخرج كفيه، بني من يطري فخرج تعاىل اهللا بإذن طائرا كن: قال مث فيه نفخ الطائر
  . )٣(الناس يف وأفشوه ملعلمهم فذكروه أمره

                                      
 .٤/٩٣ القرطيب تفسري وانظر ١/٣٦٥ كثري ابن تفسري)  ١(

 بن اهللا عبد صحب امللوك، وسري األنبياء وأحوال األوائل بأخبار معرفة له التابعني من إخباري: اهللا عبد أبو اليماين منبه بن وهب)  ٢(
 .)٤/٧٩ املؤلفني معجم( منالي قضاء وويل عباس

 .٤/٩٣ القرطيب تفسري: وانظر١٦٦/ ٣ اآللوسي تفسري  انظر)  ٣(
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 القوم أطلبه سواء املعجزة إثبات قصودوامل أوالً، عليها النص يرد فلم الترجيح من فائدة مثة وليس
  . uلعيسى املعجزة هذه إثبات املهم غريه، خيلق مل أم اخلفاش غري أخلق وسواء يطلبوه، مل أم

  :واألبرص األكمه إبراؤه: ثالثاً
 ومن اهللا، بإذن همشفاؤ ويكون واألبرص، األكمه يربيء كان أنه u عيسى معجزات ومن

 بإذن يءبر العاهات ذوي من أحدا مسح إذا كان ألنه ؛باملسيح تسميته سبب أن العلماء بعض قال هذه
  . سبق كما  تعاىل اهللا

 – عمران آل سورة[ ﴾ وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي الْموتى بِإِذْن اللَّه ﴿ :تعاىل قال  
٤٩[  

 هو أحدا تعلمون هل فيقول ةبالشفاع عيسى فيأتون«: الشفاعة حديث يف املستدرك يف يف وجاء
  .)١(» ال :فيقولون ،غريي املوتى وحييي واألبرص، األكمه ويربىء وروحه، اهللا كلمة

  : أقوال على اهللا بإذن يربيه u عيسى كان الذي األكمه من املراد يف العلماء اختلف ولقد
  .بالليل يبصر وال بالنهار يبصر من فقيل
  .بالنهار صريب وال بالليل يبصر من العكس وقيل

  .وقيل من يولد أعمى
  .)٢(وقيل األعمش
 بالعكس وقيل ليال يبصر وال ارا، يبصر الذي إنه قيل ﴾وأُبرِئ الْأَكْمه  ﴿«: وقال ابن كثري

  .)٣(»التحدي يف وأقوى املعجزة يف أبلغ ألنه أشبه، وهو أعمى يولد الذي هو وقيل األعمش، وقيل
  .وبه جزم بعض العلماء ،ليكون ذلك أبلغ يف املعجزة ؛ىوالراجح أنه من يولد وهو أعم

  .)٤(أكده ابن حجر يف الفتح واستدل على قوله بكالم خنبة من السلف من الصحابة وقد
   .)٥( اجلسد يف يقع بياض وهو ،معروف داء:  فهو العرب لغة يف الربص من املراد وأما
  .األبارص على وجيمع اجللد، يعتري بياض وهو ،معروف والربص: القرطيب قال
  
  

                                      
. خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا احلاكم قال. ٢/٦٥٠ u مرمي بن عيسى وروحه اهللا نيب الصحيحني،ذكر على املستدرك)  ١(

 .صحيح :الذهيب قال

 .٨١٦/ ١ احمليط القاموس.  األوقات ثرأك يف الدمع سيالن مع البصر ضعف: العمش)  ٢(

 .٢٧٧/ ٣  الطربي تفسريوانظر  ٣٦٥/ ١ كثري ابن تفسري)  ٣(

 .٤٧٣- ٦/٤٧٢فتح الباري، ابن حجر  )  ٤(

 .٥/ ٧ العرب لسان)  ٥(
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 اهللا فأراهم ،)١(الطبu عيسى زمن على الغالب وكان عياءان، ألما بالذكر هذان وخص 
 فيه كثر زمن يف بإذنه، اهللا ويشفيهما ،املرضني نهذي يربئ عيسى كان وقد )٢(ذلك جنس من املعجزة
  .إبرائهما إىل يصل أن طبهم وعجز األطباء
  :املوتى إحياؤه: رابعاً

وأُحيِي الْموتى بِإِذْن  ﴿ :تعاىل قال ،اهللا بإذن املوتى حييي كان أنهu عيسى معجزات ومن
٤٩ عمران، آل سورة[ ﴾ اللَّه[ ى بِإِذْنِي ﴿ :تعاىل وقالتوالْم رِجخإِذْ تو ﴾  ]،سبقو ]١١٠ املائدة 
  .)٣(السابق الشفاعة حديث يف هذا ذكر

 ﴾وإِذْ تخرِج الْموتى  ﴿ املائدة آية يف وقال﴾ ي الْموتى وأُحيِ ﴿ عمران آل آية يف فقال
  .قبورهم من وخيرجهم املوتى حييي كان أنه على اآليتان هاتان فدلت

 بإذن قبورهم من فيقومون تدعوهم أي  ﴾ وإِذْ تخرِج الْموتى بِإِذْنِي ﴿وقوله«: كثري ابن قال
  .)٤(»ومشيئته وإرادته وقدرته اهللا

 رميما صاروا ما بعد سيما ال -  قبورهم من املوتى إخراج لكون قيل« باإلخراج املائدة يف وعرب
 عنه عدل فلذا املوتى حتيي من أبلغ الكرمي النظم يف وما صرحيا، وقتها بتذكري حرية باهرة، معجزة - 
  .)٥(»إليه

  . )٦(له فيستجيب اهللا يدعو أنه املوتى إحياء يف وسيلته وكانت
 يرد مل أنه غري ،دعائه يف يقول كان وما أحياهم، عمن كثرية أخباراً كتبهم يف العلماء ردأو وقد

  . )٧(ذكرها عن فأعرضت صحيح حديث فيها
﴿ بِإِذْن  بقوله ربطها فإنه ،البشر مقدور عن اخلارجة األمور ذه قيامه عيسى ذكر وعندما

فإنه عليه، اهللا نعم تعديد معرض يف املائدة سورة يف معجزاته عن اهللا أخرب عندما وكذلك ،﴾اللَّه 
  .بيانه سيأيت كما فيه اإللوهية لتوهم دفعاً وذلك ﴾ بِإِذْنِي ﴿ بقوله كذلك ربطها

  

                                      
 .١٩٢/ ١ احمليط القاموس. والنفس اجلسم عالج: الطب)  ١(

 .٩٤/  ٤ القرطيب تفسري)  ٢(

 .خترجيه سبق)  ٣(

 .١١٦/ ٢  كثري ابن ريتفس)  ٤(

 .  ٥٧/ ٧ األلوسي تفسري)  ٥(

 .٣/١٦٦  األلوسي تفسري:  انظر) ياقيوم حي يا دعاؤه وكان( األلوسي وعند ٢٧٨/  ٣  الطربي تفسري انظر)  ٦(

 .١٧٠ - ٣/١٦٦ األلوسي تفسري  ٤٤٦- ٤٤٥ ،١١٦/ ٢  كثري ابن تفسري:  وانظر ٩٥-٩٤/ ٤  القرطيب تفسري)  ٧(
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  : بالغيب اإلخبار: خامساً
 صدق على ودليالً ،له معجزة ،بذلك أخربهم من تذهل غيبية بأمور خيرب u عيسى كان وقد

  .نبوته
وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ وما تدخرونَ في بيوتكُم إِنَّ في  ﴿:تعاىل بقوله عنها القرآن أخرب

نِنيمؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملَآي ك٤٩ – عمران آل[ ﴾ ذَل[  
 فيما صدقي على آية كله وذلك لغد، بيته يف له مدخر هو وما اآلن، أحدكم أكل مبا أخربكم أي
   .)١(به جئتكم

  :أقوال على اإلخبار هذا زمان يف اختلفوا ،باملغيبات اإلخبار هذا العلماء تناول ماوعند
 .بيوم يف أمهام هلم خبأت وما أكلوه، مبا الصبيان خيرب كان إذ ،طفولته زمن ذلك كان :فقيل
  .بيوم يف ادخروه وما أكلوه مبا الناس خيرب فكان ،بعثته بعد ذلك كان بل :وقيل
 يف وادخروه منها أخذوه وما أكلوه مبا خيربهم فكان ،املائدة نزول بعد ذلك كان بل :وقيل

  . بيوم
  . )٢(فيها السلف عن والروايات اآلثار وردت سبق مما قول كل وعلى

 ما أنه نبوته، على ودليالً له معجزة يكون الذي اإلخبار هذا من املقصود أن أعلم واهللا والراجح
  .الكل اإلخبار يتناول أن مينع وال .الرسالة بعد كان

 اإلنسان سعي غالب أن« : فقال املغيبات من غريها دون األمرين هذين ختصيص األلوسي علل مث
  . )٣(» به يطمئن الذي واالدخار قوامه، به الذي األكل لتحصيل ذهنه وصرف

 لأفعا وبني باملغيبات، خيربهم كونه يف املعجزة ما حول الطربي جرير البن تعقيب وهناك
 هلم قوله يف كان وما :قائل قال فإن«: فيقول ،عنهم غابت بأمور الناس وإخبار والكهان، املنجمني،

﴿ كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وا تبِم ئُكُمبأُناملتنجمة رأينا وقد صدقه، على له احلجة من  ﴾و 
 - بذلك خيربه من عند - منهما معلوم واملتكهن املتنجم إن :قيل  ؟فتصيب كثريا بذلك خترب واملتكهنة

 عيسى من كذلك ذلك يكن ومل علمه، إىل املؤدية األسباب ببعض له استخراج عن به ينبئان أما
 طلب وال استخراج، غري عن به خيرب عيسى كان وإمنا ورسله، اهللا أنبياء سائر ومن عليه، اهللا صلوات
 إليه، فزع أو عليه، بىن أو احتذاه، ذلك تقدم أصل غري من إياه اهللا مبإعال ابتداء ولكن باحتيال، ملعرفته

                                      
 ٠٣٦٦/ ١ كثري ابن تفسري)  ١(

 . ٩٥/ ٤ القرطيب تفسري: انظر ٢٨٠ - ٢٧٨/ ٣ الطربي تفسري: انظر)  ٢(

 .٣/١٧٠   األلوسي تفسري)  ٣(
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 بالغيوب، األنبياء علم بني الفصل هو فذلك رئيه، إىل واملتكهن حسابه، إىل املتنجم يفزع كما
   .)١(»ذلك علم املدعية أو اهللا على املتكذبة سائر علم وبني عنها، وإخبارهم
  : املائدة نزول: سادساً

  .عليه وعلى قومه مائدة من السماء أن اهللا أنزل uات عيسى ومن معجز
 ، نزوهلا كما حكى القرآن الكرمي ذلك uوكانت هذه اآلية بعد أن طلب احلواريون من عيسى 

ائدةً إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عيسى ابن مريم هلْ يستطيع ربك أَنْ ينزلَ علَينا م ﴿ :فقال تعاىل
 نِنيمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاِء قَالَ اتمالس ن١١٢(م ( نئطْمتا وهنأْكُلَ مأَنْ ن رِيدقَالُوا ن

 ينداهالش نا مهلَيكُونَ عنا ونقْتدص أَنْ قَد لَمعنا ون١١٣(قُلُوب(  ميرم نى ابيسقَالَ ع
اللَّهزارو كنةً مآيا ورِنآخا ونلأَوا ليدا عكُونُ لَناِء تمالس نةً مدائا منلَيزِلْ عا أَننبر ا مقْن

 نيازِقالر ريخ تأَن١١٤(و (ي أُعفَإِن كُمنم دعب كْفُري نفَم كُملَيا علُهزني مإِن قَالَ اللَّه هذِّب
 نيالَمالْع نا مدأَح هذِّبا لَا أُعذَاب١١٥ -١١٢ ملائدة[ ﴾ )١١٥(ع[  

 السماء من مائدة عليهم يرتل أن اهللا يسأل أن u قومه من املؤمنون وهم احلواريون هسأل وقد
 ا اهللا فامنت ،وتعاىل سبحانه قدرته يف شاكني يكونوا ومل ذلك؟ ربك تسأل أن تستطيع هل له: فقالوا
 وقد .قاطعة وحجة باهرة آية اهللا فأنزهلا برتوهلا دعاءه أجاب ملا« مرمي ابن عيسى ورسوله عبده على
 فاهللا ،املسلمني من إال النصارى يعرفها وال اإلجنيل يف مذكورة ليست قصتها أن األئمة بعض ذكر
  .)٢(»أعلم

 يستجاب حىت التقوى على حثهم أو العظيمة، اآلية هذه سؤال من اهللا بتقوى وأمرهم فوعظهم
  .﴾قَالَ اتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمنِني﴿: تعاىل فقال ،عليهم وترتل هلم

قَالُوا نرِيد أَنْ نأْكُلَ منها وتطْمئن قُلُوبنا ونعلَم أَنْ قَد صدقْتنا ونكُونَ علَيها  ﴿ فقالوا
ينداهالش نم﴾.  

 أمور موع بل ،معجزة تكون أن رد املائدة هذه نطلب ال إنا وقالوا فأجابوا: الرازي قولي
  :كثرية
 .آخر طعاماً جند وال غلبنا قد اجلوع فإن ،منها نأكل أن نريد أنا: أحدها
  .اليقني ازداد املائدة هذه نزول شاهدنا إذا ولكنا ،بالدليل تعاىل اهللا قدرة علمنا وإن أنا: وثانيها
  .اليقني ازداد املعجزة هذه شاهدنا إذا ولكن ،صدقك املعجزات بسائر علمنا وإن أنا: وثالثها

                                      
 .٢٧٨/ ٣ الطربي تفسري)  ١(

 .١٢٩/ ٧ الطربي جرير ابن تفسري: وانظر ١١٦/  ٢ كثري ابن تفسري)  ٢(
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 وهي مساوية معجزة وهذه ،أرضية معجزات كانت أوردا اليت املعجزات تلك مجيع أن: ورابعها
 حيضروها مل الذين عند عليها نشهد ،الشاهدين من عليها كنا شاهدناها فإذا ،وأعظم أعجب

   .)١( بالنبوة ولك ،القدرة بكمال هللا الشاهدين من عليها ونكون ،إسرائيل بين من
قَالَ عيسى ابن مريم اللَّهم ربنا  ﴿ :فقال أسبابا لذلك وعلل ،وسأله ربه إىل عيسى اجته وهنا

وآخرِنا وآيةً منك وارزقْنا وأَنت خير أَنزِلْ علَينا مائدةً من السماِء تكُونُ لَنا عيدا لأَولنا 
  نيازِق١١٤: املائدة[ ﴾الر[.  

 يعذبه مل عذاباً اهللا يعذبه فسوف ذلك بعد منهم يكفر من أن على وتوعدهم بإنزاهلا، اهللا فوعدهم
فَمن يكْفُر بعد منكُم فَإِني  قَالَ اللَّه إِني منزلُها علَيكُم ﴿:تعاىل قال زمام عاملي من أحداً

 نيالَمالْع نا مدأَح هذِّبا لَا أُعذَابع هذِّب١١٥: املائدة[ ﴾أُع[.  
  .شيئاً خربها يف السنة وال القرآن يفصل فلم عليها كان وماذا تفصيلها وخرب املائدة أما

  ؟نزوهلا كان وكيف اعليه كان ماذا يف السلف عن كثرية روايات وردت بينما
 عنه اهللا رضي عباس ابن عن جرير ابن رواية من تفسريه يف كثري ابن ذكره ما أورد وسوف

 ثالثني هللا تصوموا أن لكم هل إسرائيل لبين قال أنه عيسى، عن حيدث كان أنه عباس، ابن عن: فيقول
 قلت اخلري معلم يا قالوا مث واففعل له؟ عمل من على العامل أجر فإن سألتم ما فيعطيكم تسألوه مث يوما
 ثالثني ألحد نعمل نكن ومل ففعلنا، يوما ثالثني نصوم أن وأمرتنا له، عمل من على العامل أجر إن لنا

 :عيسى قال ؟السماء من مائدة علينا يرتل ربك يستطيع فهل ،طعاما - نفرغ حني -  أطعمنا إال يوما
﴿مؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهقَالَ ات بتمامها اآليات وذكر ]١١٢: املائدة[  ﴾نِني.  

 بني وضعتها حىت أرغفة وسبعة أحوات سبعة عليها السماء من مبائدة تطري املالئكة فأقبلت قال 
  .   )٢(جرير ابن رواه كذا ،أوهلم منها أكل كما الناس آخر منها فأكل أيديهم

 .اهللا ضربه مثل هو إمنا :وقالوا )٣(هدوجما احلسن قاله كما ،ترتل مل أا يرى من السلف ومن 
  .النصارى عند خربها ذكر بعدم ذلك اوقوو

 اختاره الذي وهو نزلت، أا اجلمهور عليه الذي ولكن: قال مث تفسريه يف كثري ابن ذلك ذكر
يكْفُر بعد  إِني منزلُها علَيكُم فَمن ﴿ :تعاىل قوله يف برتوهلا أخرب تعاىل اهللا ألن: قال جرير ابن

                                      
 .١١٧/ ٢ كثري ابن تفسري: وانظر ١٢/١٠٩  الرازي الكبري، التفسري)  ١(

 .١١١-١٢/١١٠ الكبري التفسري وانظر١١٧/ ٢ كثري ابن تفسري)  ٢(

 ذيب) ( هـ١٠٠( سنة تويف عباس ابن عن أخذه بالتفسري عامل الصحابة من مجع عن روى ثقة تابعي: املكي جرب بن جماهد)  ٣(
 ). ٣٨/ ١٠ التهذيب
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نيالَمالْع نا مدأَح هذِّبا لَا أُعذَابع هذِّبي أُعفَإِن كُمنحق ووعيده ،اهللا ووعد قال ]١١٥: املائدة[﴾ م 
  .)١( وغريهم السلف عن واآلثار األخبار عليه دلت كما الصواب أعلم واهللا هو القول وهذا ،وصدق

 .)٢(الترجيح عن السعدي وتوقف
 يف ملا وحتريفهم نسيام، قبيل من النصارى كتب يف ذكرها عدم وأن نزلت، أا أميل إليه والذي

 . وأهله اإلسالم إىل ا إخبارهم فضل وليعود كتبهم،
 قردة اهللا ومسخهم منهم كفر عمن أخبار فهناك .بعضهم ا كفر أو ا كلهم آمنوا هل أما
﴿ فَمن يكْفُر  :تعاىل قوله عند مذكورة وهي ذكرها عن تأعرض التفاسري كتب تناولتها ،وخنازير

 نيالَمالْع نا مدأَح هذِّبا لَا أُعذَابع هذِّبي أُعفَإِن كُمنم دعب﴾ . 

  :النوع هذا من السالم عليه عيسى معجزات جميء سبب
 شيء يف برعوا فإن الزمان، كذل يف األمة حلال مناسبة تأتى األنبياء معجزات نإ العلماء يقول

 ليظهر مبثلها، ايء أوتوا مهما البشر مقدور يف وليس فيه، برعوا ما جنس من خبوارق األنبياء أتت
 .به يأمرهم وما الرسالة ادعائه يف النيب دعوى صدق وهلم للناس ويظهر عجزهم،

 فيه وأتوا الذروة، الطب يف بلغوا قوم إىل بعث فقد u عيسى معجزات كانت ذلك ومن
 يديه على اهللا فأحيا فيه، بلغوا وما الطب عادة خرقت إذ ،عيسى مبعجزات اهللا فأعجزهم بالعجائب،

  .اهللا بإذن روحاً اجلماد من وخلق واألبرص، األعمى، وشفى املوتى،
 وأنكروا اهللا، أعطاهم مما يبصرونه وما )٣(املادة إىل ركنوا فقد صفتهم، هذه قوم يف بعث وكما

  .به يأمرهم وملا له تصديقاً وإثباا، بالروح عالقة هلا كذلك املعجزات ههذ فكانت وراءها، وما الروح
 عيسى وأما...«: نصه ما كثري ابن قال ،الطب يف تفوقهم بسبب كان اإلعجاز أن سبب ويف

 حدأل سبيل ال مبا اآليات من فجاءهم ،)٤(الطبيعة علم وأصحاب األطباء، زمن يف فبعث السالم عليه
 على أو اجلماد، إحياء على قدرة للطبيب أين فمن الشريعة، شرع الذي من مؤيدا يكون أن إال إليه،

  .)٥(»التناد يوم إىل رهني قربه يف هو من وبعث واألبرص، األكمه مداواة

                                      
 . ٦/٣٦٩ القرطيب تفسري: انظر و ١٣٣/ ٧ الطربي جرير ابن تفسري: وانظر ١١٧/ ٢ كثري ابن تفسري)  ١(

 .١/٢٤٨ السعدي تفسري)  ٢(

 قدمية نزعة وهي والدين الوحي من ماوراءها أصحاا وينكر التجربة على قائم مادة موجود ماهو كل وأن املادية الرتعة هي: املادة)  ٣(
 .١١٤٧/ ٢ امليسرة املوسوعة. السابقة األمم عند

 اخلالق إرادة عن مستقالً تأثرياً بعضها يف تؤثر أا يزعمون اليت الكونية والعوامل العناصر جمموعة على الفالسفة يطلقها: الطبيعة علم)  ٤(
 .  ٢/١٠٩٧امليسرة املوسوعة. وتعاىل سبحانه

 .٣٦٦ - ١/٣٦٥ كثري ابن تفسري)  ٥(
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 كانوا،واحلكماء األطباء لكون واألبرص، األكمه وإبراء املوتى، عيسى إحياء«: حجر ابن وقال
  .)١(»إليه قدرم تصل مل مبا عملهم جنس من فأتاهم الظهور، غاية يف مانالز ذلك يف

 زهرة أبو اإلمام فيتحدث الروح أنكروا حىت املادة عليهم غلبت قوم وأم اآلخر، السبب يف أما
 لكون مستقيماً تعليالً نراه الذي إن احلق«: فيقول النوع هذا من u عيسى معجزات جميء سبب عن

 أطباء ألم ال ،زمانه ألهل النوع ذلك مناسبة هو النحو، ذلك على جاءتu املسيح معجزات
 الروح إنكار سادهم قد كان زمانه أهل ألن بل ،واألدواء بالشفاء يتصل مما املعجزة تكون أن فناسبهم

 به يأيت ملا مصدق ،للعادة خارق أمر ذاا يف هي مبعجزة u فجاء ،مجيعهم وأفعال ،بعضهم أقوال يف
 على مصور طني فهذا ،وجودها على قاطع وبرهان ،للروح صادق إعالن ذاته الوقت يف وهي ،سولالر

 عليه، فاض جنسه من وليس اجلسم غري شيئاً ألن إالّ ذاك ما ،حياً فيكون فيه ينفخ مث ،طري شكل
 أو رميماً تصري أن وأوشكت ،التحلل يف أشالؤه وأخذت البلى أكله قد ميت وهذا ،احلياة معه فكانت
 الذي اجلسم غري روحاً ألن إالّ ذاك وما ،ناداه من نداء جييب حي هو فإذا u املسيح يناديه ،صارت
 جنس من u عيسى معجزة فكانت ،وهكذا ،باحلياة عليه ففاضت ،النداء بذلك فيها حلت البلى غريه

 حياة هناك وأن شور،والن بالبعث واإلميان ،الروح تربية إىل الدعوة وهو ،رسالته أخص وتناسب دعايته
 أن ترى وهل ،فشراً شراً وإن ،فخرياً خرياً إن ،بإساءته واملسيء بإحسانه احملسن فيها جيازى أخرى
 أن والنشور البعث جلاحد تسمح أو ،إنكاره يف باالستمرار اآلخرة ملنكر تسمح املوتى إحياء معجزة
 .)٢(»؟جحوده يف يستمر

 والفلسفة، ،)٣(واحلكمة الطب، عليهم غلب قوم فهم معاً، السببني املعجزات حتتمل أن مينع وال
 .اآلخرة واحلياة الروح من وراءها ما وترك واملادة، احملسوسات على االعتماد فيهم شاع مث

 وتقول حماكاته، يستطيعون وال يعجزهم مبا رسوله وصدق اهللا عظمة هلم تبني املعجزات فجاءت
 فآمنوا ،احلياة قيد على الزلتم وأنتم قدرته أراكم كما ،اًونشور اًثوبع آخرة، وحياةً اًًروح هناك إن هلم
  . وينهاكم يأمركم فيما رسوله وصدقوا به
  
  
  

                                      
 الفضل أبو حممد:القرآن،حتقيق علوم يف الربهان شي،الزرك اهللا عبد بن ادر بن حممد:  وانظر ١٤٨/  ٩  حجر ابن الباري، فتح)  ١(

 .٧٣١ ص املسيحي اخلالص:وانظر ،٣/١٦٦اآللوسي تفسري: وانظر ،٩٨/ ٢) م١٣٩١ بريوت املعرفة، دار(  إبراهيم

 عباديال  سارة السالم، عليه املسيح من والنصارى اليهود موقف: وانظر. ٢٦-٢٥ص   زهرة أبو ،حممد النصرانية يف حماضرات)  ٢(
 . ٢٨٢-٢٨١ص

 .١/٦٠٠التعريفات. نظري علم فهي البشرية الطاقة بقدر الوجود يف عليه هي ما على األشياء حقائق عن فيه يبحث علم احلكمة)  ٣(
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  : والكرامة والسحر املعجزة بني الفرق مسألة
 من بينها الفرق افم ،البشر منظور يف للعادة خارق أمر والكرامة والسحر املعجزة من كالً إن

   الشرع؟ جهة
  .وتعريفها بياا سبق وقد بالنيب خاصة يه فاملعجزة

 ،وغريها والعرافة الكهانة من يتبعه وما السحر فهي ،الناس بعض على تلتبس قد اليت األمور أما 
  .والصاحلني األولياء كرامات وبني

  .التعريف بإعادة بأس وال وإثباا الكرامة تعريف بنا مر وقد
 ،مقدمة هو وال النبوة بدعوى مقرون غري للعادة خارق أمر هي«: الكرامة: السفاريين يقول

 والعمل االعتقاد بصحيح مصحوب بشريعته، كلف نيب ملتابعة ملتزم الصالح، ظاهر عبد يد على يظهر
  .)١(»يعلم مل أم الصاحل العبد ذلك ا علم الصاحل،

 ،للعادة قخار كل تعم اللغة يف املعجزة: فيقول والكرامة املعجزة بني الطحاوية شارح ويفرق
 من وكثري ،اآليات ويسموا ،وغريه حنبل بن أمحد كاإلمام ،املتقدمني العلم أهل أئمة عرف ويف

 اخلارق األمر ومجاعهما ،للويل والكرامة للنيب املعجزة فيجعلون ،بينهما اللفظ يف يفرقون املتأخرين
  .)٢(للعادة

 له مشهود هو من يد على وتظهر ،لعادةل خارقتان أما والكرامة املعجزة بني الفرق يكون وذا
 اليدعي والويل التحدي، منها ومقصوده ،للنبوة دعٍم النيب أن غري والويل، النيب ومها ستقامة،واال باخلري
  .أحياناً ا اليعلم قد بل ،التحدي يقصد وال ،النبوة

 أقوال مبعاناة نيكو السحر أن والكرامة واملعجزة السحر بني والفرق: الفتح يف حجر ابن ويقول
 املعجزة وأما اتفاقا، غالبا تقع إمنا بل ،ذلك إىل حتتاج ال والكرامة يريد، ما للساحر يتم حىت وأفعال
 .بالتحدي الكرامة عن فتمتاز

  .فاسق على تظهر ال الكرامة وأن ،فاسق من إال يظهر ال والسحر
 ،الناس آحاد إال إليها يتوصل ال لدقتها أا غري ،باالكتساب إليها يتوصل صناعية حيل السحر

  . )٣(وأوقاته تركيبها بوجوه والعلم األشياء خواص على الوقوف ومادته

                                      
 . ١/٢٣٦ للاللكائي اإلعتقاد أصول شرح وانظر ٣٩٢/ ٢ للسفاريين، البهية األنوار لوامع)  ١(

 . ٧٥٣ - ٧٥٢/ ٢ لعزا ايب ابن الطحاويه، العقيده شرح)  ٢(

 النووي شرح النووي، شرف بن حيي زكريا أيب الدين حمي اإلمام ،٥٦/ ١ القرآن علوم يف العرفان مناهل وانظر١٠/٢٢٣الباري فتح)  ٣(
 . ١٧٦ -١٧٥/ ١٤) م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥األوىل، الطبعة احلجاز، طريق السعودية، الرشد، مكتبة( مسلم، الصحيح على
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 طبعهم خلسة فالسحرة النيب، أو الساحر يعاون مبن كذلك والسحر املعجزة بني الفرق ويظهر
 فإن ،معجزام قيقحت يف معونة إىل احتاجوا إن فإم األنبياء بينما الشياطني، إال يعاوم ال وفسادهم
  . هلم عوناً يكونون من هم األطهار املالئكة

 القبائح بارتكاب الشيطان، إىل بالتقرب حتصيله يف يستعان« فهو السحر وأما :اآللوسي قال
 والتزام الكواكب، كعبادة وعمال وتسخريه، الشيطان ومدح الشرك، ألفاظ فيها اليت كالرقى قوال،

   .)١(»إياه وحمبته إليه التقرب يوجب ما كاستحسان عتقاداوا الفسوق، وسائر اجلنابة،
   .؟الكافر أو الفاجر يد على العادة اهللا خيرق أن ميكن كيف ،تساؤل هناك كان وإذا 

 هاروت بابل سحرة عن تعاىل قال كما واالبتالء، للفتنة بل ،هلم اهللا لتأييد ليس أنه فاجلواب
  ]١٠٢ البقرة، سورة[ ﴾د حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُروما يعلِّمان من أَح ﴿ :وماروت

 العظيمة املعجزات من أيده مبا وأيده إسرائيل، بين إىل عيسى أرسل اهللا أن القول وخالصة
  .السماء إىل رفعه مث ،واحلكمة الكتاب من معه ملا وتأييداً ،الرسالة دعواه يف له تصديقاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .٣٣٨/  ١   اآللوسي تفسري)  ١(
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 مل أنه غري البشر، جلميع ذاته يف معجز حدث وهو ،u عيسى رفع ملسألة بيان املبحث هذا يف
 جعلت وإمنا ،u عيسى معجزات ذكر يف أسرده مل لذلك به، إسرائيل بين وإميان التحدي به يقصد

  .به u عيسى واختصاص ألمهيته خاصاً عنه احلديث
  .وحديثاً قدمياً فيه اخلالف وقوع وكذلك 

  .ذلك بعد وفاته وإىل u رفعه زمن من ممتداً أثرها يبقى اليت املهمة العقائد من وهو
 مبا اآلخر وبعضها النص بصريح بعضها مرات، مخس القرآن يفu  عيسى رفع اهللا أثبت وقد

  :التالية اآليات يف وذلك ،النص من يفهم
إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ﴿ :عمران آل سورة يف تعاىل اهللا قال  

  ]٥٥ عمران، آل سورة[  ﴾ومطَهرك من الَّذين كَفَروا
﴿وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه وما النساء سورة يف وقال 

لْقَتع نم بِه ما لَهم هنم كي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبش نلَكو وهلَبا صمو مٍ لُوه
 بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما ﴾) ١٥٧(إِلَّا اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا 

  .]١٥٨ – ١٥٧: لنساءا[
وإِذْ كَفَفْت بنِي إِسرائيلَ عنك إِذْ جِئْتهم بِالْبينات فَقَالَ الَّذين كَفَروا ﴿ :املائدة يف وقال

بِنيم رحذَا إِلَّا سإِنْ ه مهن١١٠ املائدة، سورة[ ﴾م[  
ابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة وإِنْ من أَهلِ الْكت ﴿ :أيضاً النساء يف تعاىل وقال

  ]١٥٩ النساء، سورة[ ﴾يكُونُ علَيهِم شهِيدا
  ]٦١ الزخرف، سورة[ ﴾وإِنه لَعلْم للساعة فَلَا تمترنَّ بِها ﴿  :الزخرف يف وقال

  . الرفع مقتضى هو الذي الرتول ببيان أم ،رفع وانه بالنص سواٌء u رفعه ببيان السنة وجاءت
 بن عيسى رفع قال )١(املسيب بن سعيد عن«: الصحيحني على املستدرك يف جاء ما ذلك فمن

 اهللا رضي سنة وثالثني ثالث بنا وهو )٢(جبل بن معاذ ومات ،سنة وثالثني ثالث بنا وهو مرمي
  .)٣(»عنه

                                      
 وهم وأفىت الصحابة كبار عن روى زمانه يف التابعني أهل وسيد املدينة أهل عامل العلم اإلمام: خمزوم من حزن بن املسيب بن سعيد )١(

 . )١/١٤٣النبالء أعالم سري ذيب) (هـ٩٤(سنة ومات اخلطاب بن عمر خالفة من لسنتني ولد أحياء،

) هـ١٧(سنة تويف اليمن إىل r الرسول بعثه املقرئني من أحاديث عدة له العقبة شهد: األنصاري اخلزرجي عمرو بن جبل بن معاذ)  ٢(
.)١/٤٤ النبالء أعالم سري ذيب( 

 .التلخيص يف الذهيب عنه سكت.٣/٣٠٢ tجبل بن معاذ الصحابة من الستة الفقهاء أحد مناقب الصحيحني،ذكر على املستدرك)  ٣(
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 من  الصحيحني يف ومسلم لبخاريا رواه ما الزمان آخرu عيسى نزول حديث يف وجاء
 حكَما مريم ابن فيكُم ينزِلَ أَنْ لَيوشكَن بيده نفِْسي والَّذي«: r اللَّه رسول قالt هريرة أيب حديث
 السجدةُ تكُونَ حىت أَحد يقْبلَه لَا حىت الْمالُ ويفيض الْجِزيةَ ويضع الْخنزِير ويقْتلَ الصليب فَيكِْسر عدلًا

وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا  ﴿ شئْتم إن واقرؤوا هريرةَ أبو يقول ثُم فيها وما الدنيا من خيرا الْواحدةُ
  .)١(﴾لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا

  .فعالً وقع قد u عيسى رفع فإن اوذ
  ؟ الرفع كان ومل ،ذلك حدث مىت ولكن
  .u مرمي بن عيسى املسيح قتلوا مإ وقالوا ،تبجحوا قد اليهود بأن القرآن وجييب
 جاءهم عندما قتله حاولوا أم أثبت بينما أذى، بأي أصابوه أو قتلوه أم وتعاىل تبارك اهللا فنفى

وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولَ ﴿ :تعاىل فقال ،اتالواضح واحلجج بالبينات
 ملَه هبش نلَكو وهلَبا صمو لُوها قَتمو تعاىل قال مث﴾ اللَّه:  ﴿هإِلَي اللَّه هفَعلْ رب﴾ .  

  ﴾تهم بِالْبينات فَقَالَسرائيلَ عنك إِذْ جِئْوإِذْ كَفَفْت بنِي إِ﴿:عليه اإلمتنان معرض يف وقال
 حسدوه واهلدى بالبينات مرمي بن عيسى اهللا بعث ملا أنه اليهود خرب من وكان: كثري ابن قال

 ذلك يف دمشق ملك إىل سعوا حىت ذلك يقنعهم مل مث واملعجزات، النبوة من تعاىل اهللا آتاه ما على
 إىل وكتب هذا، من امللك فغضب ويضلهم، الناس يفنت رجال املقدس بيت يف أن إليه وأوا الزمان،

  .)٢(الناس عن أذاه ويكف يصلبه وأن املذكور، هذا على حيتاط أن بالقدس نائبه
  . الثاين الباب يف بيانه سيأيت كما

 ال[  ﴾ماكرِين ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْ﴿ :تعاىل قال كما منهم جناه اهللا ولكن
  ] ٥٤ عمران،

   حنوه؟؟ العلماء أراء ما مث حقيقته على هو وهل الرفع هذا من املقصود فما
  .بعد فيما العلماء أقوال من سيتضح كما السماء إىل u رفعه هو الرفع من املقصود

  .القول فيمكن فيه العلماء وأراء حقيقته عن وأما
إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك  ﴿:عاىلت بقوله القرآن يف النص جاء قد بأنه

  .﴾إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا
  

                                      
 صحيح:وانظر. ٤/١٦٨ السالم عليهما مرمي ابن عيسى نزول باب - عليهم اهللا صلوات األنبياء حاديثأ كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .١/٩٣ مرمي ابن عيسى نزول باب - اإلميان كتاب: مسلم

 .٥٧٥ -١/٥٧٤ كثري ابن تفسري)  ٢(
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 أو قتلوه( اليهود يكون أن ونفت) إيل رافعك(و) متوفيك( لفظ ذكرت القرآنية فالنصوص
  .)هلم شبه( أنه وذكرت) صلبوه

 اهللا توفاه هل احلقائق هذه حول .وحديثاً قدمياً علماءال اختلف القرآنية النصوص هذه ومن
  ).  هلم بشبه( املقصود وما ،اًحي رفعه أم ،ورفعه

  : u عيسى رفع مسألة يف العلماء أقوال بيان يلي وفيما
  :)١( الرفع يف العلماء آراء

  :السماء إىل جبسده رفع u عيسى بأن القائلون :األول الرأي
 رفعه كان هل اختلفوا أم غري. هلا السلف علماء وفهم النصوص تفسري واقع من ذلك أثبتوا وقد

  :قولني على ؟ميتاً أم حياً
  :السماء إىل حياً جبسده رفع :األول القول

  .السماء إىل حياً جبسده u عيسى رفع وتعاىل تبارك اهللا بأن القول هذا أصحاب يقول
 بظاهر استدالال ؛نوم يسبقه ومل ياًح رفعه نهإ قال من فمنهم ن،خمتلفو القول هذا وأصحاب

 الرفع يف نالواردتا ناآليتا وعمدم .دليله منهم ولكل وفاة، أو ،منو سبقه نهإ قال من ومنهم. النصوص
  . أخرى بنصوص ومقابلتها

 .بعده من املفسرون وتناقلها ،الرفع قضية يف األقوال جمموع جرير ابن أورد وقد

 ،النوم وفاة أي )متوفيك( قوله عتربوا ،نائم وهو رفع نهإ قال من العلماء من أن: األول القول
  . )٢(ذلك يف الروايات ذكر و ،نومك يف ورافعك منيمك إين :مذهبهم على الكالم معىن وكان

 وهو السماء إىل فرفع النوم من سنة u عيسى وأخذت«: فقال ،كثري ابن القول ذا قال وممن
  .)٣( ﴾قَالَ اللَّه يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي إِذْ ﴿ :تعاىل اهللا قال كما ،كذلك

 الصحيح على بالنوم توفاه ما بعد السماء إىل رفعه أنه تعاىل فأخرب«: والنهاية البداية يف وقال
  .)٤( »به املقطوع

  
  

                                      
 قال من على أعثر ومل والروح اجلسدب u املسيح برفع قالوا السابقني العلماء فإن u عيسى رفع حقيقة يف العلماء اختالف مع)  ١(

 .عليه  اطلعت فيما األخريين بالرأيني

 .٣/٢٨٩ الطربي جرير ابن تفسري:  انظر)  ٢(

 .١/٥٧٥ كثري ابن تفسري)  ٣(

 حزم، ابن دار والنشر، للطباعة املعارف مؤسسة( والنهاية البداية الدمشقي، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أيب: احلافظ)  ٤(
 .٢/٩١) م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ األوىل: الطبعة بريوت، - لبنان
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 ﴾ذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِوهو الَّ﴿: تعاىل قال كما النوم هاهنا بالوفاة املراد«: فقال بذلك قوله وعلل
[  ﴾اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منامها﴿ :تعاىل وقال ،]٦٠سورة األنعام، [

 أحيانا الذي هللا احلمد :النوم من قام إذا يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وكان] ٤٢ الزمر، سورة
  .)٢) (١( »...احلديث النشور وإليه ماتناأ ما بعد

 مايل فالن من توفيت يقال وملا األرض، من قابضك أي) متوفيك( من املراد أن: الثاين القول
 بالصحة األقوال هذه وأوىل جعفر أبو قال«: فيقول الطربي إليه ذهب وممن واستوفيته، قبضته مبعىن عليه
 أنه r اهللا رسول عن األخبار لتواتر إيل؛ ورافعك األرض من قابضك إين ذلك معىن قال من قول عندنا
 مث مبلغها، يف الرواية اختلفت ذكرها مدة األرض يف ميكث مث الدجال، فيقتل مرمي بن عيسى يرتل قال

  .)٣(»ويدفنونه املسلمون عليه فيصلي ميوت
 التقدمي على إيل فعكورا متوفيك إين« :فقال اًوتأخري اًتقدمي اآلية يف أن معىن إىل القرطيب وذهب

 بعد ومتوفيك كفروا الذين من ومطهرك إيل رافعك إين: واملعىن ،الرتبة توجب ال الواو ألن ؛والتأخري
 . املعاين أهل بعض عن والتأخري التقدمي ذكر )٤( »السماء من ترتل أن

   .)٥( »نوم وال وفاة غري من رفعه تعاىل اهللا نإ«: األلوسي ويقول 
 قال كما أو وفاة، النوم أن على نائم وهو رفعه يكون أن إما ،حياً رفع نهإ لقا من فإن وذا

  .والتأخري التقدمي على أو بقائك مدة مستويف على اآلية وأنزل ،نوم بال حياً رفع بأنه اآلخرون
  :موته بعد السماء إىل جبسده رفع :الثاين القول

 أحياه مث أماته هللا أن أو تلك، موتته يف هرفع مث أماته، اهللا أن إما :يقولون القول هذا وأصحاب
 .ورفعه

: فقال مسندة ذلك يف روايام وأورد ،القول هذا تفسريه يف الطربي جرير ابن اإلمام أورد وقد
  .»موت وفاة متوفيك إين ذلك معىن آخرون وقال«

  .)٦(إسحاق وابن منبه بن ووهب عباس ابن إىل مسندة بذلك قال من روايات ذكر مث

  

                                      
 .٦٩/ ٨ نام إذا يقول ما باب - الدعوات كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .٣٦٧/ ١  كثري ابن تفسري)  ٢(

 .٢٩١/ ٣ الطربي جرير ابن تفسري)  ٣(

 .٩٩/ ٤ القرطيب تفسري)  ٤(

 .١٧٩/ ٣ األلوسي تفسري)  ٥(

 .٢٩١-٢٩٠/ ٣ يالطرب تفسري:  انظر)  ٦(
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 :فقال يرفعه أن قبل توفاه اهللا نإ يقول الذي القول يعرض وهو الرازي األقوال تلك ذكر وقد
 أن واملقصود: قالوا إسحاق بن وحممد ،عباس ابن عن مروي وهو ،مميتك أي ﴾﴿ ورافعك : والثاين«
 ثالثة على لفوااخت مث السماء، إىل رفعه بأن أكرمه ذلك بعد إنه مث قتله، إىل اليهود من أعداؤه يصل ال

 سبع تويف: إسحاق بن حممد قال: وثانيها ،رفع مث ،ساعات ثالثة تويف: وهب قال :أحدها أوجه
 قال السماء، إىل رفعه حني توفاه تعاىل نهإ: )١(أنس بن الربيع قال: الثالث ،ورفعه اهللا أحياه مث ،ساعات
  .)٢( ]٤٢ الزمر، سورة[ ﴾الَّتي لَم تمت في منامهااللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها و﴿  :تعاىل
  :واملكانة الروح رفع :الثاين الرأي

ن ، ودفن يف مكان ما، وأن عيسى مات كغريه من البشرإمن الكتاب والعلماء املعاصرين من قال 
لروح إمنا املقصود من ذلك رفع ا uالنصوص اليت يف القرآن الكرمي واملذكور فيها رفع عيسى 

وأن القول برفع  ]٥٧سورة مرمي، [ ﴾ ورفَعناه مكَانا عليا﴿واملكانة، كما قال عن إدريس عليه السالم 
وبناًء . مأخوذ عنهمإىل السماء جبسده مشاة ألقوال النصارى، بل رمبا يزعم البعض أنه  uعيسى 

  . رآن الكرميينكر الرتول لعدم وجود النص الصريح كذلك يف الق عليه فبعضهم
 الشيخ السماء إىل جبسده يرفع ومل املكانة، رفع هو u عيسى رفع أن أعين القول ذا قال وممن

شيخ األزهر يف  )٥(د شلتوتووالشيخ حمم املنار، تفسري يف )٤(رضا رشيد حممد الشيخو ،)٣(عبده حممد
 يف كتابه مقارنة )٨(محد شليبتاذ أاألس ،٧(الغزايل حممد والشيخ تفسريه، يف )٦(املراغي والشيخ ،الفتاوى
    .األديان

                                      
 ).٣/٢٠٧ التهذيب ذيب) ( هـ١٣٩(سنة تويف وغريه أنس بن مالك عن روى صدوق، حمدث: اخلرساين البكري أنس بن الربيع)  ١(

 .٨/٦٠  الرازي الكبري، التفسري)  ٢(

 من) هـ١٢٦٦(عام مبصر ولد سياسي، صحايف، كاتب، لغوي أديب، متكلم، مفسر، فقيه،: التركماين حسن بن عبده حممد)  ٣(
 .)٥٠٢/ التكملة املؤلفني، معجم( اهلمذاين البديع مقامات شرح التوحيد، رسالة يتمه، مل الكرمي القران تفسري: تصانيفه

 الصالح على أهله مثل نشأ الشام يف ولد سياسي، أديب مؤرخ مفسر حمدث:احلسيين األصل البغدادي رضا علي بن رشيد بن حممد ) ٤(
 التصوف إليه وحبب النقشبندية، الطريقة يف ودخل الشافعي، اإلمام وفقه احلديث أخذ القرآن، قراءة تعلم والتنسك، والتقوى
 . )٢٩٣ص/٣ج املؤلفني معجم( . للغزايل الدين علوم إحياء مطالعة من إلكثاره

 العربية اللغة جممع أعضاء من العلماء كبار أعضاء من الشريعة لكلية وكيال عني باألزهر خترج فيها، ولد مصري فقيه: شلتوت حممود)  ٥(
 .) ٣/٨١٢ املؤلفني معجم(وشريعة عقيدة والسنة،اإلسالم القرآن فقه منها مؤلفا،٢٦ له لألزهر شيخا وعني

 من. بالقاهرة وتويف باخلرطوم، غوردون بكلية اإلسالمية والشريعة للعربية أستاذا عني مصري، مفسر: املراغي مصطفى بن أمحد)  ٦(
 .)١/٣٠٥ املؤلفني معجم( البالغة علوم املراغي، تفسري الفقه، أصول يف الوجيز اإلسالم، يف احلسبة: هكتب

. املسلمني اإلخوان جملة يف مقال له بليغ، خطيب ومثقف، مفكر كرمية، أسرة يف نشأ) هـ١٣٣٥( عام مصر يف ولد:  الغزايل حممد)  ٧(
   .)الكحل خالد الكتروين، كتاب – املعاصرين العلم وطلبة العلماء تراجم يف امعاجل املعجم(. تقريباً مؤلف ٢٢ مؤلفاته بلغت

 له العامل، بالد من كثري يف وحاضر انتدب بالتدريس، اشتغل اإلسالمية، واحلضارة للتاريخ أستاذاً األزهر يف درس: شليب أمحد)  ٨(
 ).سيحيةامل – األديان مقارنة( كتابه من. كتاباً مخسني عن تزيد مؤلفات
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ليس «:  - وهو يرى أن مسألة الرفع هي عقيدة أكثر النصارى  - حممد رشيد رضا  الشيخ يقول
وليس فيه نص صريح بأنه يرتل  ،ن عيسى رفع بروحه وجسده إىل السماءيف القرآن نص صريح على إ

بثها يف  -  منذ ظهور اإلسالم -  ولوا يف كل زمانوقد حا ،وإمنا هي عقيدة أكثر النصارى ،من السماء
  .)١(»املسلمني

أن كلمة التويف وردت يف القرآن كثرياً مبعىن املوت ى يف الفتاوى د شلتوت فريووأما الشيخ حمم
حىت صار هذا املعىن هو الغالب عليها، مل تستعمل يف غري هذا املعىن إال جبانبها ما يصرفها ويرى أن 

 وباألحاديث بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه﴾ ﴿  باجلسد حيملون السياق ماال حيتمل تأثرياً باآلية القائلني بالرفع
 الرفع تقرر ال واألحاديث مكانة، رفع فالرفع. التفكري هلذا داعي ال أنه ذلك على ويرد. الرتول تفيد اليت
   .)٢( اإلطالق على

يح قاطع على أن عيسى رفع جبسده وروحه ليس يف القران نص صر« :أما الشيخ املراغي فيقول
كما قال تعاىل يف  ،نه رفع درجات عند اهللاوالظاهر من الرفع أ ،وعلى أنه حي اآلن جبسمه وروحه

وحياة غريه من  ،كحياة الشهداء ة روحيةحيا uفحياة عيسى  ﴾ورفَعناه مكَانا عليا﴿ :إدريس
  .)٣(»األنبياء

يف خطاب  إن الرفع بعده للروح، وال غرابةو ،ويف هو اإلماتة العاديةإن الت«: ويقول يف تفسريه
 كالثوب املستعار ويزيد وينقص ويتغري ،فالروح هي حقيقة اإلنسان واجلسد ،الشخص وإرادة روحه

  .واإلنسان إنسان ألن روحه هي هي
يس عليه  كما قال يف إدر ،إين مميتك وجاعلك بعد املوت يف مكان رفيع عندي :ن املعىن هووإ
  .)٤( » ﴾ورفَعناه مكَانا عليا ﴿ السالم

وأنا شخصيا «: يقول فيه بعد أن ذكر الرأيني الغزايل فله يف هذا املوضوع رأي حممد أما الشيخ
مث جزم القول  ،فهم الكالم إال من القرآن والسننمع إين ال أ ،متردد يف امليل إىل واحد من هذين الرأيني

وخري  ،نه خري لنا حنن املسلمني وكتابنا مل يقل قوال حامسا أبدا أن عيسى حي جبسدهأيي ومن رأ :قائال
اإللوهية فيه، خري لنا  ةنه باق على الدوام مما يروج لفكرة ثنائيلنا منعا لالشتباه يف أنه ولد من غري أب وأ

                                      
 .٦٦،  أمحد شليب ص املسيحية -نقالً من مقارنة األديان ١٠تفسري املنار )  ١(

 .٦٥- ٦٤، أمحد شليب ص املسيحية-مقارنة األديان  من نقالً بعدها وما ٢ص الفتاوى)  ٢(

 .٦٦نقالً من وانظر املسيجية، شليب ص  ٧٦الفتاوى ،حممود شلتوت، ص )  ٣(

 .٢٥١نقالً من  .٣/١٦٩ ١فى املراغي جملدتفسري املراغي أمحد مصط)  ٤(
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  كرامة بروحه فقط حياة ال حيىي إال ،نه كغريه من األنبياء، وأأن نرى الرأي الذي يقول إن عيسى مات
  .)١( »ةوحياة رفعة الدرج

!!! املفكرينأمحد شليب بعد أن أفاض يف االنتصار هلذا القول ونقل آراء مجلة من  ويقول األستاذ
  .)٢(لوسيذهب إليه كالرازي واأل ا يوافق مان خمتزالً بعض كالمهم مبونقل ماحكاه املفسرو

 كما شلتوت، واألستاذ املراغي، األستاذ عنها أجاب وىفت يف سنني منذ املسألة ههذ أثريت لقد«
 ورجحت الزمن، ومر للناس، خيرج جديد كل شأن الفتوى، هذه إذاعة إثر على ضجة قامت وقد ،رأينا
 هذه كاتب وقف وطاملا املثقفني، من العظمى الغالبية به يدين عادياً شيئا وأصبحت الفكرة، هذه

 األزهر، جامعة وهي العامل، يف إسالمية جامعة بأعرق حملاضراتا قاعات يف ا صوته يرفع السطور
 أرجوه والذي حسناً، قبوالً اآلراء هذه يتقبلون الناس وكان احملاضرات، وقاعات اجلامعات من وبغريها

 !! »هادئة بروح يفحصوها وأن اجلديدة اآلراء تلقي يف املعارضون يرفق أن
 رفع عيسى بأن االعتقاد أن نقرر بأن املبحث هذا وخنتم«: بقوله الرفع مسألة يف حديثه خيتم مث
  .)٣( »املسيحي بالفكر متأثر اعتقاد وروحه جبسمه

 للشيخ فتوى -  املسيح صلب هل كتابه ةاي يف -) ٤(ديدات أمحد الشيخ كتاب مترجم أورد وقد
  .)٥(األنبياء نم كغريه ودفن مات وأنه ،واملكانة للروح الرفع تقرر أا ومفادها ،شلتوت دوحمم

 شيء أا بعضهم قال وكما وروحه، جبسده يرفع ملu عيسى أن يرون من أقوال جممل هذه
  . اهللا بإذن الراجح الرأي عرض عند القول هلذا أتعرض وسوف ،للناس خرج جديد
  :التوقف الثالث الرأي

 إىل جبسده ميتاً أم حياً املسيح رفع هل يف توقف فالبعض الرفع، مسألة يف توقف من الكتاب ومن
 من أا ورأوا واملكانة، الروح رفع به املقصود هل أم السماء إىل الرفع يف توقف من ومنهم السماء؟

  .ذلك يف الصريح النص ورود لعدم آخر على قول ترجيح عدم اخلري من واليت املتشاات،

                                      
بتصرف نقالً من  ٢٥٥ - ٢٥٤م ص ٢/٤/١٩٦٣. هـ٨/١١/١٣٨٢السماء  إىلندوة جمله لواء اإلسالم عن رفع املسيح حيا ()  ١(

 .٢٦٦وانظر ص ٦٨وانظر املسيجية، شليب ص  ٢٥٢-  ٢٥١عقيدتا التثليث والصلب وموقف اإلسالم منها، يونس توري  

 مبالئكيت، ومقربك مسائي، إىل رافعك أنا بل يقتلوك، حىت أتركهم فال أتوفاك، فحينئذ عمرك، متمم أي« :قال الرازي مع أن ) ٢(
 وال وفاة غري من رفعه تعاىل اهللا أن« :واأللوسي قال ،٨/٦٠  الكبري التفسري »حسن تأويل وهذا قتلك من يتمكنوا أن عن وأصونك

 .٣/١٧٩ األلوسي تفسري» نوم

 .٦٩ - ٥٦املسيجية، شليب ص :  نظرا)  ٣(

 األثر له كان مما. واملوعظة باحلكمة النصراين، الدين علماء كبار ناظر وداعية، عامل) م١٩١٨( عام اهلند يف ولد: ديدات حسن أمحد)  ٤(
 ).    ١/١٢٠ دالشحو ناصر علي املسلمني، أعالم مشاهري. (كتاب ٢٠ على تزيد مؤلفاته.اإلسالمي الدين إىل ألآلالف عودة يف

 .٢٠٣-١٩٧ ص ديدات أمحد الشيخ املسيح صلب هل انظر)  ٥(
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 من املسألة وأن ،فعالر أصل إثبات مع ميتاً أم حياً كان هل الرفع مسألة يف التوقف رأى وممن
 وفاته كانت كيف فأما«: يقول حيث تفسريه يف )١(قطب سيد اهللا إال تأويلها يعلم ال اليت املتشاات

 وراء طائل وال اهللا، إال تأويلها يعلم ال اليت املتشاات، يف تدخل غيبية أمور فهي رفعه كان وكيف
 احلال م ينتهي للجدل مادة وجيعلوا وراءها جيرون والذين شريعة، يف وال عقيدة، يف ال فيها البحث

 علم إىل موكول أمر يف بال راحة ودومنا حبقيقة، جزم دومنا التعقيد وإىل التخليط، وإىل املراء إىل
  .)٢(»اهللا

 مات أو طريقة بأي رفع هل u عيسى قضية كل يف توقف فقد زهرة أبو حممد اإلمام أما
 بني عيسى من كان ماذا يبني مل الكرمي القرآن« :ذلك يف قوالاأل عرضه بعد فقال ؟البشر من كغريه
 مصدر عندنا وليس ذهب، أين إىل وال ذلك، يف اخلالف على رفعه أو عيسى ووفاة الشبيه صلب
 شبه ولكن يصلب مل املسيح أن جازماً اعتقاداً باعتقادنا ونكتف املسألة فلنترك عليه، يعتمد صحيح

  .)٣(»هلم
  .فيه املسلمني لعقيدة عرضه أثناء الزمان آخر u عيسى نزول سألةمل يتعرض مل هو مث
  :االختالف أسباب

 بعد أو وروحه جبسده حي هو هل السابقني العلماء بني الرفع قضية يف االختالف أسباب أما
  . األنبياء من كغريه مات وأنه ومرتلة، مكانة رفع الرفع بأن اخللف ومفكري كتاب وبني وبينهم وفاته؟

  :ختالف ما يليأسباب اال أن جودة هاشم الدكتور ىفري
  .uيبني أحد األمرين السابقني يف رفع عيسى  مل يرد يف القرآن الكرمي نص صريح:أوالً
وقوله جل ، ﴾فَلَما توفَّيتنِي﴿: وقوله، ﴾إِني متوفِّيك ﴿: اختالفهم يف فهم معىن قوله تعاىل :ثانياً

وإِنه لَعلْم ﴿: ، وقوله ﴾لَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حياوالسلَام ع ﴿: امسه
 ةاعلسل﴾.  

  ﴾إِني متوفِّيك  ﴿ :بعد قوله ﴾ورافعك  ﴿:اختالفهم يف معىن الواو الواردة يف قوله تعاىل :ثالثاً
  
  

                                      
 اإلخوان إىل وانضم الرسالة، وجملة األهرام، جريدة يف وعمل بالقاهرة، العلوم دار كلية يف خترج مصري، إسالمي باحث: قطب سيد ) ١(

 ظالل يف األديب، النقد: أثاره من بإعدامه األمر اصدر أن إىل معهم وسجن جريدم، حترير وتوىل الدعوة نشر قسم فترأس املسلمني،
 .)٨٠٤/ التكملة املؤلفني معجم.( الطريق يف معامل القران،

 .٨٠٢/ ٢ وانظر ٤٠٣/ ١ م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ عشر، السابعة الطبعة الشروق، دار(  القرآن، ظالل يف قطب، سيد)  ٢(

 .٢٤ ص ،زهرة أبو ،حممد النصرانية يف حماضرات)  ٣(
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وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن ﴿ :مري يف قوله تعاىليعود عليه الض اختالفهم يف تعيني من: رابعاً
  .)١( ﴾بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا 

العلم اليقيين يف مسائل وأا ال تفيد  ،)٢(وكذلك من األسباب عدم األخذ بأحاديث اآلحاد :خامساً
  . االعتقاد

 .اهللا إال تأويله يعلم ال الذي املتشابه يف والوقوع ،بالرفع قوهلم يف النصارى مشاة من التحرز: سادساً

  :وأدلته السماء إىل حياً جبسده uعيسى رفع يف الراجح الرأي
 غري من جبسده، حياً السماء إىل رفع u عيسى بأن القول :هو الراجح أنه أرى الذي والرأي

 كما.الساعة قيام قبل اهللا إال يعلمه ال الذي نزوله موعد حيني أن وإىل اآلن، إىل فيها وأنه نوم، وال وفاة
  .السابقة لألدلة ،u نزوله عن احلديث يف بيانه سيأيت

 الدليل أن يذكرون فإم األخرى، األقوال أصحاب من القول هذا بغري قال من كل أن ومع
  .النوم يف جبسده رفع أنه العلماء من قال من سواء منها، فهموه ما وهو عليه، دالة النصوص وأن يؤيده،

  .اهللا أماته ما بعد رفع أنه ترى اليت األخرى األقوال أو
  .واملكانة الروح رفع به مقصود املعىن أن أو

  .املتشاات من وجعله أمره يف توقف من وكذلك
  : التالية لألمور مردودة كلها األقوال هذه فإن
 وقد التشريع، مصدر إىل أقرب وهم املفضلة، القرون قول هو حتهرج الذي القول فألن :أوالً

 العلماء من كثري إليه ذهب الذي وهو االعتقاد، مسائل يف حجة الصحابة وأقوال ،r الرسول زكاهم
  .احملققني

 أن يزعمون عندهم حتقيق ال ممن كثريا إن«: فيقول العلماء أقوال خيتصر وهو الشنقيطي يقول
 :تعاىل بقوله ذلك على ويستدلون ،والنصارى اليهود اللض يعتقده ما مثل عتقدونوي ،تويف قد عيسى

﴿ إِلَي كعافرو فِّيكوتي مى إِنيسا عي ا  ﴿ وقوله ]٥٥ ،عمران آل سورة[ ﴾إِذْ قَالَ اللَّهفَلَم
 هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيو١١٧ املائدة، سورة[ ﴾ ت[  

  .فعال تويف قد عيسى أن على البتة اآليتني إحدى يف داللة ال أنه فاجلواب
  :أوجه أربعة من منفية ذلك على املزعومة داللته فإن ﴿ متوفِّيك ﴾  :تعاىل قوله أما

  .وجسمه بروحه أخذه يف لغوية حقيقة ﴾﴿ متوفِّيك  أن :أوهلا

                                      
 .٢٥٨.نقال من رساله منريه احلبيب  ٣٠٩هاشم جوده،ص .العقائد املسيحية د)  ١(

 .٢٢الطحان،ص احلديث، مصطلح تيسري. التواتر شروط فيه تتوفر مل خرب كل: اآلحاد أحاديث)  ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ذلك أن على اآلية يف دليل وال ،واملاضي واالستقبال لللحا حمتمل وصف ﴿ متوفِّيك ﴾ أن :الثاين
   .ذلك خالف على داالن والقرآن املتواترة السنة بل ،ومضى وقع قد التويف

 ،واملوت النوم من فكل ،الوفاة عليه يطلق النوم أن على الدالة اآليات ذكرنا وقد ،نوم تويف أنه :الثالث
  .العريف الستعمالا يف مشتركان ومها ،التويف اسم عليه يصدق

 اليهود أن إال ،املوت لذلك سبب ال إنه قالوا ،مات قد عيسى أن زعموا الذين أن :الرابع الوجه وأما
 ميت مل أنه حتققنا ،غريه بسبب ميت مل أنه وقطعهم السبب هذا نفي حتقق فإذا ،وصلبوه قتلوه
وما قَتلُوه ﴿ :قال عالو جل اهللا ألن ،شك بال يقينا منفي ،زعموه الذي السبب وذلك ،أصال

 وهلَبا صما ﴿ : تعاىل وقال ]١٥٧ اء،سنال[ ﴾وينقي لُوها قَتم١٥٧(و ( اللَّه هفَعلْ رب﴾ 
  .)١(خيفى ال كما معا والروح اجلسم رفع يف ظاهر رفعه وضمري] ١٥٨ - ١٥٧:  النساء سورة[
كتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة وإِنْ من أَهلِ الْ﴿: تعاىل قوله يف اآلية أما

  ]١٥٩ النساء، سورة[ ﴾يكُونُ علَيهِم شهِيدا
 دالة وليست الساعة، قيام قرب u عيسى موت على تدل أا العلم أهل أقوال من فالصحيح

  .u عيسى حبقيقة يؤمن املوت يعاين عندما كتايب كل على
 أنه :وهو ،األول القول بالصحة، األقوال هذه وأوىل جرير ابن قال مث«: كثري بنا اإلمام يقول

 أن شك وال ،u عيسى موت قبل به آمن إال u عيسى نزول بعد الكتاب أهل من أحد يبقى ال
  .)٢(»الصحيح هو جرير ابن قاله الذي هذا

 ولن اإلميان، ذلك ينفعه ،ملu عيسى حبقيقة آمن إذا ،rالرسول بعثة بعد كتايب كل وألن
  .u بعيسى اإلميان مع ا باإلميان فالنجاة ،r حممد برسالة بعثته زمن النتهاء اهللا؛ عذاب من ينجيه

 وأخرج« :اآللوسي قال ،العلماء ضعفها فقد أماته اهللا أن عباس ابن عن املروية الرواية وأن
 سنة، عشرة ثالث وهلا به محلت مرمي وأن أحياه، مث ساعات سبع عيسى تويف تعاىل اهللا أن عنه احلاكم
 عن ضعيفة رواية يف ذلك وورد سنني، ست رفعه بعد بقيت أمه وأن وثالثني، ثالث ابن وهو رفع وأنه
 .)٣(»عباس ابن

                                      
  سرور رفاعي السالم، عليه املسيح: وانظر ٦١-٨/٦٠  الرازي الكبري، التفسري:  وانظر. ١٥٣٩،١٥٣٦ص ،للشنقيطي البيان أضواء)  ١(

 . ٦٨،٧٠ ص

 .٣/٢٩١ الطربي جرير ابن تفسري: وانظر ٥٧٩/ ١ كثري ابن تفسري)  ٢(

 حديث هذا احلاكم قال. ٢/٦٥١ r مرمي بن عيسى وروحه اهللا نيب ذكر الصحيحني، على املستدرك وانظر ٣/١٧٩اآللوسي تفسري)  ٣(
 .اقطس املنعم عبد الذهيب قال.خيرجاه ومل اإلسناد  صحيح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

إذ ال دليل  ؛مث أحياه فال معول عليهن ،وأما اجلمع بأنه توفاه ساعات أو أياما«: وقال الشنقيطي
  .)١(»عليه

، ماتةحيمل التويف على اإل وال يصح أن«: جودة هاشم الدكتور يقول ميتاً رفعه على التعقيب ويف
  .)٢(»ان انن إماتة عيسى يف وقت حصار أعدائه ليس فيها ما يسوغ  اإلمتأل

 باإلضافة الرتول أحاديث فإن به، مسلم غري ذلك يف الصريح النص ودور بعدم القول أن :ثانياً 
 الرتول فإن معلوم هو وكما ،رفع يكن مل إن يرتل أين فمن ،الوضوح ةغاي يف القرآنية النصوص إىل

  . )٣(اآلخر عن بأحدمها فاكتفي للرفع مرادف
 املسيب بن سعيد عن«: الصحيحني على املستدرك يف الرفع يف جممل حديث ذكر قد أنه بينما

 سنة وثالثني ثالث بنا وهو جبل بن معاذ ومات سنة، وثالثني ثالث بنا وهو مرمي بن عيسى رفع قال
   .)٤( »عنه اهللا رضي

املعقول واملقبول أن يكون « :جودة هاشم يقول الرفع معىن يفيد كذلك اآليات من واملفهوم
وإثبات أن اهللا رفعه إليه حيا  ،اإلضراب عن القتل إىل الرفع مقصودا به إبطال أن يكون عيسى قد مات

  .)٥( »جبسده وروحه
وهذه اآليات إن مل تصرح برفع جسد  uتنص على رفع عيسى وردت آيات يف القرآن  وقد«
من  هدنا بالقرآن أنه إذا حتدث عن شخصيةوع ،مل تصرح برفع روحه أيضاًفإا ،uعيسى 

بل يذكر اسم املتحدث  ،أو جسداً فقط ،نه يتحدث عنه جسداً أو روحا،مل يقل يف حديثه إالشخصيات
جسداً  ،أو املوصوف ،االسم أو الوصف على ذات املسمىاكتفاء بداللة  ،عنه أو صفته الدالة عليه

ومل يقل بروحه  .]١،اإلسراءسورة [ ﴾سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا ﴿ :وروحاً فقال تعاىل
 . )٦(»للكالم على غري وجهه فال يعتد بهفالقول برفع روحه فقط حممل . وجسده

 مل عيسى إن«: لليهود r اهللا رسول قال« :قال أنه احلسن عن جرير ابن عند رواية وردت وقد
  .)٧(»القيامة يوم قبل إليكم راجع وإنه ،ميت

 كل إذ ،u لعيسى اهللا جعلها اليت اخلصوصية ينفي ذا فهو فقط، الروح برفع قال من أن :ثاالً
لَّذين قُتلُوا في ولَا تحسبن ا﴿ :تعاىل لقوله الشهداء وكذلك السماء، إىل أرواحهم رفعت األنبياء

                                      
 نزول يف تواتر مبا التصريح اهلندي، انورشاه حممد الشيخ احملدث العصر اإلمام: وانظر. ١٥٣٩،١٥٣٦ ص للشنقيطي البيان أضواء)  ١(

 .١/٦٢) م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ السادسة، الطبعة للطباعة، السالم دار(  غدة، ابو الفتاح عبد الشيخ املسيح،

 .٢٦١.من عيسى بن مرمي يف ضوء  الكتاب والسنة، منريه احلبيب نقال ٣١٥صبتصرف العقائد املسيحيه )  ٢(

 .توضيحها سيأيت وكما بياا سبق وقد)  ٣(

 .خترجيه سبق)  ٤(

 .٢٥٨.منريه احلبيب  ةنقال من رسال ٣٠٩ص العقائد املسيحية )  ٥(

 .٢٦٠ريه احلبيب صنقال من عيسى بن مرمي يف ضوء  الكتاب والسنة، من ٣١ص  ةيتصرف  العقائد املسيحي)  ٦(

 .احلديث كتب يف أجدها فلم الرواية أما ٢٩٠/ ٣ الطربي جرير ابن تفسري)  ٧(
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 هذا على يقال الرمب بل ]١٦٩ عمران، آل سورة[ ﴾سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ
  .مبوته هؤالء جزم u وعيسى املوت، عنه اهللا نفى إذ ؛ذلك يف أفضل الشهيد نإ القول،

فأي مزية لعيسى يف ذلك  ،الرفع للروح فقطن كان إو«: جودة هاشم الدكتور يقول هذا ويف
 u - فإنه كان معجزة ،والصحيح إن عيسى رفع حيا جبسده وروحه إىل السماء ،على سائر األنبياء

  .)١(»من املعجزات يف رفعه يف مولده، فكذلك هو معجزة - 
ق وذلك مستحيل يف ح ،فإن الرتول هو احنطاط املكانة ،وقوهلم بنصوص الرفع هو رفع مكانه

 . وال يقول بذلك عاقل ،األنبياء
بعث عيسى  :لقيل ،وصعدت روحه إىل السماء كسائر البشر ،ن كان فعال مات على األرضإو

  . )٢(علمالً من نزوله آخر الزمان، واهللا أآخر الزمان بد
 وإمنا عليها، يعتمدون وصنص أي لديهم فليس فقط، الروح برفع كذلك يقول من أن :رابعاً

 ا احتج اليت األحاديث بأن قالوا النبوي احلديث إىل جاءوا وعندما منها، فهموه مبا صوصللن تأويالت
 مسائل يف ا حيتج وال آحاد، أحاديث )٣(- الرتول أحاديث وهي -  واجلسد الروح برفع القول أصحاب
  .ةمسألة اعتقادي ورفع عيسى االعتقاد،

  .)٤(اديث اآلحاد يعمل ا إذا صح احلديثبأن أح ،وهذا مردود مبا قد تناقله عدول هذه األمة
أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة  نم أواعل«: )٥(الدين األلباينالعالمة حممد ناصر يقول 

وليس فيهم من تتبع  ،فإم جهال ذا العلم ،وال تغتر مبن يدعي أا أحاديث آحاد ،جيب اإلميان ا
  .)٦(»ذا العلم كاحلافظ ابن حجر وغريهمت بذلك أئمة هكما شهد ،ولو فعل لوجدها متواترة ،طرقها

كونه من  فألن األمر ال يعدو ،أن من رأى التوقف يف بيان هذه املسألة االعتقادية :خامساً
  .للنص على الرفع وإثباته ؛فال معىن هلذا التوقف يف رفعه أو موته كبقية البشر ،املتشاات

أن يتشابه من فإنه ال ميكن حبال  ،قاله النصارى يشبه ماوأما ألن هذا القول سيلبس على الناس و
إن عبد اهللا  :ومن يقول ،وجيازيهم على أعماهلم ،بن رفع جبانب أبيه ليرتل وحيكم بني الناسيقول إن اال

                                      
 .٢٦١عيسى بن مرمي يف ضوء  الكتاب والسنة، منرية احلبيب ص  من نقالً ٣١٥بتصرف العقائد املسيحية  ص)  ١(

 .٢٥٥-٢٥٦عقيدتا التثليث والصلب وموقف اإلسالم منها، يونس توري  ص )  ٢(

 !.يرتل؟ أين من وإال الرفع على دليل الرتول فذكر)  ٣(

 . متواترة أحاديث الرتول أحاديث أن بيان سيأيت كما)  ٤(

 مث سوريا، الشام بالد إىل هاجر) هـ١٣٣٢( عام ألبانيا يف ولد حمدث: األلباين الدين ناصر مبحمد الشهري آدم بن نوح بن حممد)  ٥(
 نعيم واألعالم،مهنا الدعاة حماسن ذكر يف احلسان اآليل. (والتخريج احلديث علم يف نبغ احلنفي، ذهبامل على فقيه األردن، يف استقر
 ).٩٨-٧٣/ ١ جنم

 ،٢٦٩رسالة عيسى بن مرمي يف ضوء الكتاب والسنة، منرية احلبيب ص: ، انظر٦٥٥.شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أيب العز ص)  ٦(
 .٥٨الكشمريي ص  سيحامل نزول يف تواتر مبا التصريح: وانظر
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ويبقى إىل غاية مث يرتل ليقوم بأمور هو مأذون له فيها من اهللا تبارك  ،ورسوله رفع إىل السماء حلكمة
  .وت كغريه من البشرمث مي ،وتعاىل

عند  وهو الرفع والرتول على اختالف ما ،بقي لدى النصارى يف أصل املسألة مث ال يعنينا ما
  .إذ القرآن والسنة مها املبينان هلما واحلاكمان على ما سبقهما ،املسلمني

 إنهف u مرمي بن عيسى املسيح أمر يف ثبت قد السماء إىل ببدنه اآلدمي وصعود:يقول ابن تيمية
 إن يقولون فإم املسلمني، عليه النصارى يوافق مما وهذا األرض، إىل يرتل وسوف السماء، إىل صعد
 أيضا األرض إىل يرتل سوف إنه ويقولون املسلمون، يقوله كما وروحه ببدنه السماء إىل صعد املسيح
 يقولون النصارى من كثريا لكن الصحيحة، األحاديث يف r النيب به أخرب وكما املسلمون، يقوله كما
 النصارى من وافقهم ومن واملسلمون يصلب، مل إنه فيقولون املسلمون وأما صلب، أن بعد صعد إنه

 الكتاب ذلك على دل كما الساعة أشراط من نزوله وأن القيامة، قبل األرض إىل يرتل إنه يقولون
 ومن اخللق حياسب الذي اهللا هو وإنه القيامة، يوم هو نزوله إن :يقولون النصارى من وكثري والسنة،

  .)١(املتفلسفة من السماء إىل بدن صعود أنكر
 مع التوقف يرون أو واملرتلة، املكانة رفع أا أو توفاه،  اهللا نإ قال من على الرد يف أطلت وإمنا

 رأيتهم ،املسألة هذه يف احلديثة للكتب مطالعيت ءأثنا يف ألنين وذلك ،ووضوحها النصوص صراحة
 جديدة ظهرت األقوال هذه أن أو فاسدة، بتأويالت السلف قاله ما على ويردون األقوال، ذه ونيقول
 يألفوه أن الناس يلبث ما مث يستجد، ما على االعتراض قبيل من عليها االعتراض وأن ،الناس على

  .به ويقولوا
 طريق من إال اومعرفته عليها احلكم ميكن ال مسألة يف القول جيدد أن ألحد أين من وباهللا

 !؟وعمال فكراً عنه بعد من أم الوحي، زمن من قرب من هل ،الغيب بأمور أبصر الناس وأي !؟الوحي
 .)٢(اهلادي واهللا

                                      
 .١٧٧-١٧٨/ ٦  تيمية ابن ، الصحيح اجلواب:  انظر)  ١(

 : أقوال ثالثة فيها العلماء ذكر) : متوفيك اين:(اهللا يقول« عثيمني ابن الشيخ هذه اختصر وقد)  ٢(
  . قبضة حقه؛أي توىف:  قوهلم ،ومنه قابضك:  مبعىن ؛) متوفيك: ( األول القول
 فيه يبعثكم بالنهارمث ماجرحتم ويعلم باليل يتوفاكم الذي وهو:( تعاىل قال ؛كما وفاة النوم ألن ؛ منيمك) :  كمتوفي:( الثاين القول
  . االنعام٦٠) مسمى أجل ليقضى
  .الزمر سورة) ٤٢(}  موتها حني الْأَنفُس يتوفَّى اللَّه{:  تعاىل قوله ،ومنه مميتك): متوفيك: ( موت وفاة انه:  الثالث القول
  .النساء سورة) ١٥٩(}  موته قَبلَ بِه لَيؤمنن إِالَّ   u عيسى ؛ألن بعيد منيتك مبعىن متوفيك)  متوفيك( بأن والقول

 أهل من أحد من ما: يعين الواحد؛ موت قبل: وقيل. الزمان أخر يف نزل إذا وذلك القولني، أحد على عيسى موت قبل: أي       
  . ضعيف القول وهذا. يهوديا كان إن حىت بعيسى، آمن ؛ الوفاة حضرته اإذ إال الكتاب

 عليه ألقى تعاىل اهللا أن أي نومه؛ حال له قابضا فيكون بينهما، جيمع أن ميكن انه :فنقول النوم، ووفاة القبض وفاة النظريني بقي      
 .األمرين بني منافاة وال رفعه مث النوم؛
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 روايات وردت وقد عنه، فأعرضت والسنة الكتاب من صريح نص يرد فلم ؟رفع كيف أما
  . )١(وصححها عباس ابن عن كثري ابن أورده ما أقواها

  :عالرف من احلكمة
 مبعجزة منهم وأجناه يهود، كيد رد اهللا أن بيانة سبق فكما ،u عيسى رفع من احلكمة أما

 قوله يف عليه متناناال معرض يف ذكره كما شيء، كل على وقدرته اهللا عظمة وتبني النفوس، تقرع
الَ الَّذين كَفَروا منهم إِنْ هذَا وإِذْ كَفَفْت بنِي إِسرائيلَ عنك إِذْ جِئْتهم بِالْبينات فَقَ﴿ :تعاىل

 بِنيم رح١١٠ املائدة، سورة[  ﴾إِلَّا س[  
 مكذباً بنفسه ويكون الساعة، عالمات من علماً ليكون كذلك فإنه لنجاته، رفعه كان وكما

  . امةالقي يوم الناس سيحاسب وأنه األلوهية، فيه زعموا الذين وللنصارى قتله، ادعوا الذين لليهود
  ]٦٠ الزخرف، سورة[  ﴾وإِنه لَعلْم للساعة فَلَا تمترنَّ بِها ﴿  :تعاىل قال

 يف التوحيد نأمجعو الناس لريي ؛رب أنه يدعي من ويقتل ،التوحيد ويعلن ،الصليب ليدق فيرتل
  . توحيدال إىل داعية بفعله أخرى يرتل أن وإىل ،قومه بني وهو إليه دعى نأ منذ ،أموره كل

 نفسه، عيسى حقيقة بتفسري يبدأ عيسى رفع من احلكمة وإدراك«: سرور رفاعي يقول هذا ويف
 أن باعتبار جاء عيسى يف) اخلري جانب( وحتقيق ،)الشر جانب( للدجال املقابل) اخلري جانب( فهو

  . قط يذنب مل أنه وباعتبار ،ميسه مل الشيطان
 الوجود مع يتقابل السماء، يف ممتد وجود له ليكون ميمر بن عيسى يرفع أن األمر قتضىا وبذلك

. .للدجال املقابل) اخلري جانب( باعتباره ..عيسى وجود ينقطع ال حىت ،األرض على للدجال املمتد
 .)الشر جانب( باعتباره

 من األساسية العلة أن لنفهم ؛كفروا الذين من النجاة قبل جاء الرفع أن اآلية يف نالحظ ولعلنا
  .الزمان آخر يف يرتل حىت حياً عيسى بقاء هي الرفع

 أن الناس من يريد حقائق به اهللا يظهر قد ولكنه حليام، إنقاذ جمرد ليس أنبيائه بنجاة اهللا قدر إن
  .)٢(»ا ويؤمنوا يفهموها
 دال كالمها r النيب عن املتواترة والسنة -  الصحيح التفسري على - العظيم القرآن أن احلاصلف

 حديث هو الذي ،الساعة عالمات من الزمان آخر يف نزوله وأن ،السماء يف حي عيسى أن على
  .التايل املبحث

                                      
 سورة التفسري، كتاب :النسائي حديث هو و. عباس ابن إىل صحيح وقال ١/٥٤٤ تفسريه يف u رفع كيف يف كثري ابن ذكره)  ١(

.١/٢٩٩ الصف 
 ٧٢ - ٧١ ص  سرور رفاعي ،  السالم عليه املسيح)  ٢(
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  .وروحه ببدنه السماء يف حي وأنه ،u عيسى رفع عن احلديث تقدم
  .األمة سلف قوالوأ ،والسنة ،الكتاب من ذلك على األدلة وذكرت

 قيام أشراط من شرط نزوله وأن ،u عيسى نزول عن احلديث سيكون املبحث هذا ويف
  . الساعة

  :أقوال على u عيسى نزول يف العلماء اختلف وقد
  .u عيسى نزول إثبات :األول القول

 بالدليل واجلماعة السنة أهل عند ثبت كما ،u عيسى برتول القول إىل العلماء من كثري ذهب 
  . األمة سلف وإمجاع والسنة الكتاب من

وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم  ﴿:تعاىل قوله :نزوله ىعل أدلتهم ومن
  ]١٥٩ النساء، سورة[ الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا﴾

 سورة[﴾ة فَلَا تمترنَّ بِها واتبِعون هذَا صراطٌ مستقيم وإِنه لَعلْم للساع﴿: تعاىل وقوله
  ]٦١ الزخرف،
 املفصلة ومنها املة، ومنها نزوله، إثبات يف التواتر حد وتبلغ كثرية، فهي السنة نصوص أماو
  .u مرمي بن عيسى لرتول باباً كتبهم يف ناحملدثو بوب ذلك ويف منه، سيكون وما ألحواله،

 النيب اطَّلَع«: قال )١(الْغفَارِي أَسيد بن حذَيفَةَ عن مسلم اإلمام أخرجه ما :األحاديث تلك ومن
 تقُوم لَن إِنها :قال ،الساعةَ نذْكُر :قالوا ؟تذَاكَرونَ ما فقال نتذَاكَر ونحن علَينا وسلم عليه اهللا صلى
 عيسى ونزولَ مغرِبِها من الشمسِ وطُلُوع والدابةَ والدجالَ الدخانَ فذكر آيات رعش قَبلَها ترونَ حىت
 بِالْمغرِبِ وخسف بِالْمشرِقِ خسف خسوف وثَلَاثَةَ ومأْجوج ويأَجوج وسلم عليه اهللا صلى مريم بن

فسخو ةزِيربِ بِجرالْع رآخذلك و ارن جرخنِ من تمالْي دطْرإىل الناس ت مرِهشح٢( »م(.  
 رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب حديث من الصحيحني يف ومسلم البخاري رواه وما

ي وسلم عليه اهللا صلى اللَّهالَّذفِْسي وبيده ن كَنوشزِلَ أَنْ لَيني يكُمبن ف ميرا مكَملًا حدع كِْسرفَي 
يبللَ الصقْتيو زِيرنالْخ عضيةَ ويالْجِز يضفيالُ ولَا حىت الْم لَهقْبي دكُونَ حىت أَحةُ تدجةُ السداحا الْوريخ 

                                      
 اهللا يرض ذر وأيب علي وعن بكر أيب وعن r النيب عن روى احلديبية شهد: الغفاري سرحية أبو أمية ابن ويقال أسيد بن حذيفة)  ١(

)٢/١٩٢ التهذيب ذيب( ٤٢ سنة مات  عنهم 
 .٨/١٧٨ الساعة قبل تكون اليت اآليات يف باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب: مسلم صحيح)  ٢(
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هلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ وإِنْ من أَ﴿ شئْتم إن واقرؤوا هريرةَ أبو يقول ثُم فيها وما الدنيا من
  .)١( ﴾موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا

 أَنتم كَيف«:  وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسول قال :قال هريرةَ أَبا أَنَّ كذلك البخاري  وروى
  .)٢( »منكُم مكُموإِما فيكُم مريم بنا نزلَ إذا

 :وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسول قال :يقول هريرةَ أَبا مسع أَنه الْمسيبِ بنا عن مسلم وعند
 فَيكِْسر مقِْسطًا حكَما وسلم عليه اهللا صلى مريم بنا فيكُم ينزِلَ أَنْ لَيوشكَن بيده نفِْسي والَّذي«

يبلالص لَوقْتي زِيرنالْخ عضيةَ ويالْجِز يضفيالُ ولَا حىت الْم لَهقْبي د٣( »أَح(. 
 عيسى نزولُ :قَالَِ للساعة لَعلْم وإِنه قَوله في وسلم عليه اهللا صلى النبِي عنِ «: عباسٍ ابنِ عنِو 

 .)٤( » ةالْقيام يومِ قَبلِ من مرمي بن
 أما ،األمة وإمجاع ،والسنة ،بالكتاب ثابت ونزوله«: السفاريين فيقول :السلف عن ثرأُ ما وأما

وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم ﴿ :فقوله الكتاب
 آخر السماء من نزوله عند وذلك عيسى، موت قبل بعيسى ليؤمنن يأ ]١٥٩ النساء، سورة[ ﴾شهِيدا
  .مسلماً حنيفاً إبراهيم ملة واحدة )٥(امللة تكون حىت الزمان،
 نفسي والذي«: r اهللا رسول قال :قال t هريرة أيب عن وغريمها الصحيحني ففي :السنة وأما 

 )٦( »اجلزية ويضع اخلرتير، ويقتل ليب،الص فيكسر عدالً، حكماً مرمي ابن فيكم يرتل أن ليوشكن بيده

  . احلديث
 أنكر وإمنا ،الشريعة أهل من أحد فيه خيالف ومل نزوله، على األمة أمجعت فقد ،اإلمجاع وأما

  .)٧( »خبالفه يعتد ال ممن واملالحدة الفالسفة ذلك
 أن :التحقيق ﴾ترنَّ بِها وإِنه لَعلْم للساعة فَلَا تم﴿ :تعاىل قوله« :يالشنقيط العالمة قال

  . r النيب إىل وال ،القرآن إىل ال عيسى، إىل راجع ﴾وإِنه﴿ :قوله يف الضمري

                                      
 .خترجيه سبق)  ١(

 .٤/١٦٨ السالم عليهما مرمي ابن عيسى نزول باب - عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث: البخاري صحيح)   ٢(

 .١/٩٣ مرمي ابن عيسى نزول باب - اإلميان: مسلم صحيح)  ٣(

 التفسري املستدرك،كتاب يف احلاكم وأخرجه ،١٥/٢٢٨ الساعة أعالم من مرمي ابن عيسى نزول بأن البيان ذكر حبان، ابن صحيح)  ٤(
 .صحيح: الذهيب قال. خيرجاه ومل اإلسناد صحيح هذا وقال ٢٧٨/ ٢

 .٢/١١٦٢امليسرة املوسوعة. قومه إىل نيب أو رسول كل بلغها اليت دوالعقائ األصول مجلة هي: امللة)  ٥(

 .خترجيه سبق)  ٦(

 .٩٥ ـ ٩٤/  ٢ احلنبلي للسفاريين البهية األنوار لوامع)  ٧(
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 ،العظيم القرآن له يشهد الذي الصحيح احلق القول على - ﴾لَعلْم للساعة﴿ :قوله ومعىن
 ألنه ؛جميئها لقرب عالمة: أي ،للساعة علم حيا الزمان آخر يف عيسى نزول أن :هو – املتواترة والسنة

  . قرا على الدالة أشراطها من
وإِنْ من ﴿ : النساء سورة تعاىل قوله ففي ،الصحيح القول هذا على الكرمي القرآن داللة أما

هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكأن يف صريح وذلك ،عيسى موت قبل بعيسى ليؤمنن :أي ﴾أَه 
 ال أم ومعلوم. الكتاب أهل به يؤمن حىت ميوت ال وأنه هذه، النساء آية نزول وقت حي عيسى
  . األرض إىل نزوله بعد إال به يؤمنون

 أرجح ألنه اآلخر؛ القول دون إليه، املصري جيب عيسى، إىل راجعاً الضمري يكون أن :فاجلواب
  :-وهي منها وجهني على أقتصر -  أوجه أربعة من منه

  . بعض مع بعضها الضمائر تنسجم وعليه ،منه املتبادر القرآن ظاهر هو أنه: ولاأل
  . ذلك خبالف اآلخر والقول

وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولَ ﴿ :قال تعاىل اهللا أن: هذا وإيضاح
 تعاىل قال مث ﴾اللَّه: ﴿لُوها قَتمعيسى،: أي ﴾و ﴿مووهلَبعيسى: أي ﴾ا ص ﴿ هبش نلَكو
معيسى: أي﴾لَه ﴿يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذعيسى: أي ﴾و ﴿هنم كي شا ﴿ عيسى: أي ﴾لَفم

 . ﴾بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه﴿ عيسى: أي ﴾وما قَتلُوه يقينا ﴿ عيسى،: أي ﴾لَهم بِه من علْمٍ 
 عيسى: أي  ﴾قَبلَ موته﴿ عيسى: أي ﴾وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه﴿ عيسى: أي
  . شهيداً عليهم عيسى: أي هو، يكون: أي ﴾ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا﴿

قَبلَ ﴿قوله يف مريالض أن يف ،عنه العدول ينبغي ال ظهوراً ظاهر ترى، الذي القرآين السياق فهذا
هتوعيسى إىل راجع ، ﴾م.  

 r النيب ألن ؛املتواترة النبوية السنة له تشهد أنه الصحيح، القول هذا مرجحات من الثالث الوجه
 ينكر وال ،مقسطاً حكماً الزمان آخر يف سيرتل وأنه اآلن، حي عيسى بأن األحاديث عنه تواترت قد

  .)١( »مكابر إال بذلك السنة تواتر
  
  
  

                                      
 ١٣٤- ١٣٣/  ٤تفسري الطربي :وانظر ١٣٠ – ١٢٨/  ٧  الشنقيطي ، البيان أضواء)  ١(
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 ويكون ،الزمان آخر يف سيرتل ،u عيسى وإن«: الزخرف آلية بيانه عند السعدي ويقول
 فيها الشك فإن ،الساعة قيام يف تشكن ال: أي ﴾فَلَا تمترنَّ بِها  ﴿ ،الساعة عالمات من عالمة نزوله
   .)١(»كفر

 حق الدجال، وقتله ،u عيسى نزول: تعاىل اهللا رمحه القاضي قال« :)٢(النووي اإلمام وقال
 يبطله، ما الشرع يف وال العقل يف وليس ذلك، يف الصحيحة لألحاديث السنة؛ أهل عند وصحيح
  .)٣( »اثباته فوجب

 ،u مرمي بن عيسى ونزول الدجال، خروج من ،الساعة شراطأب ونؤمن«: )٤(الطحاوي وقال
 .)٥(»السماء من

 يف ثبت كما ،األرض إىل يرتل أن بد ال النبيني، سائر وعلى u واملسيح«: تيمية ابن وقال
 ألنه وهارون، وإدريس يوسف من أفضل أنه مع ،الثانية السماء يف كان وهلذا الصحيحة، األحاديث

 .)٦( »غريه خبالف القيامة يوم قبل األرض إىل الرتول يريد
  . u عيسى نزول يف األعالم األئمة قول فهذا 
  .u نزوله إنكار إىل املسلمني بعض ذهب: الثاين القول

 قول يعارض برتوله القول نإ: وقالوا ،الزمان آخر يف u عيسى نزول عدم املسلمني بعض فهم 
  .)٨(يةمواجله )٧(املعتزلة قدمياً به قال وممن] ٤٠ األحزاب، سورة[﴾ وخاتم النبِيني ﴿ :تعاىل اهللا

 من يتبعه وما مرمي، بن سىعي نزول نكري من ناملسلمو الكتاب من ظهر احلديث العصر ويف 
 جيب اليت اإلسالمية العقائد من وليست الكتاب، أهل عن نواملسلم أخذها أموراً واعتربوها اآليات،
  .ا اإلميان

                                      
 ٧٦٨،٢١٤/ ١  السعدي تفسري)  ١(

 وقرأ  نوى، يف ولد العلوم، يف مشارك لغوي، حافظ، حمدث، فقيه،: النووي زكريا أبو الدين حميي الشافعي مري بن فشر بن حيىي)  ٢(
 )  ٩٨ص/٤ج املؤلفني معجم(  كثرية مؤلفات له الدين، وأصول والنحو، واملنطق وأصوله، واحلديث وأصوله، الفقه قرأ القران، فيها

 . ٧٥/  ١٨  مسلم صحيح على النووي شرح)  ٣(

 صاحب احلنفي وفقيهها املصرية الديار حمدث الكبري احلافظ العالمة اإلمام: الطحاوي بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو)  ٤(
 )١/٥٢٠ النبالء أعالم سري ذيب) ( هـ٣٢١(سنة ومات) هـ٢٣٩( سنة التصانيف

 .٥٦٤/  ١ العز أيب ،ابن الطحاوية العقيدة  شرح)  ٥(

 ).٤/٣٢٩( تيمية ابن الفتاوى، جمموع)  ٦(

 من الكبرية ومرتكب والقدر، الصفات، يف منكرة أقوال وهلم البصري، احلسن اعتزل الذي. عطاء بن واصل أصحاب:  املعتزلة)  ٧(
 ظران. عديدة وفرقهم واجلماعة، السنة أهل عليه ما ختالف مخسة أصول على منهجهم ويقوم االعتقاد، مسائل من وغريها املسلمني،

 .  بعدها وما ٥٧/ ١ الشهرستاين والنحل، امللل

 والقدر، الصفات، يف السنة ألهل خمالفة أقوال وهلم القرآن، خبلق القائلون درهم بن اجلعد تلميذ صفوان، بن جهم أصحاب: اجلهمية)  ٨(
 .٩٧-٩٦/ ١ الشهرستاين والنحل، امللل انظر. الباطلة العقائد من وغريها واإلميان والنار، واجلنة
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 حممد شيخه عن ينقله ما يرى حيث )املنار تفسري( يف ،رضا رشيد حممد :العلماء هؤالء ومن
:  فيقول  ،الدجال للمسيح وقتله مرمي، بن عيسى نزول أحاديث من حلديث ختريج من يراه فيما عبده

  : احلديث هلذا خترجيني هناك إن«
 ألن ؛القطعي إال فيها يؤخذ ال االعتقادية واألمور اعتقادي، بأمر متعلق آحاد حديث أنه :أوهلما -١

  .متواتر حديث الباب يف وليس ،اليقني فيها املطلوب
 مرات، عدة وسيوجد ذلك، وجد وقد لدجل،وا للخرافات رمزاً إال ليس الدجال أن ثانيهما -٢

 هذا وعلى واملفكرين، العلماء وجهود واحلديث، ،وبالقرآن الغراء، اإلسالم بشريعة يزول وهو
    .)١( »العلماء أكثر يرتضيه الذي الرأي وهو الدجال، املسيح يسمى ملا وجود فال
 املصدر نفس يف رضا يدرش وحممد عبده، حممد من كل إليه ذهب ما إىل شليب أمحد ذهب وقد

 . أعاله املذكور
 القول ذا املسلمني علماء يقل ومل« :يقول ذلك ويف ،عبده حممد بقول قال فقد ،املراغي وأما

 .)٢(»االعتقادية األمور يف ا يعتد وال آحاد روايات الروايات أن بدليل املتأخرة، القرون يف إال
  .)٣(بوهندي مصطفي :هلا االنتصار جلأ من ونافح ،األقوال ذه قال ممن وأيضاً

 ،ذلك يتبع وما ،والرتول الرفع مسأليت تناول حيث )القرآن يف املسيحي التأثري( كتابه يف 
  .وغريهم ،واحلديث ،التفسري كتب أصحاب قاله ملا والنقد بالعرض

 فما الصحابة عصر من سواء الكتاب، أهل من املسلمني إىل تسربت قد املعتقدات هذه بأن وذكر
 ذلك بعد القرآن رأقُ مث الكتاب، أهل عند ما ضوء على القرآن، آيات تفسري يف تعسفوا وأم بعدهم،

 رفع يف االعتقاد ملسائل مباحثه كل يف رسالته ا مأل اليت األفكار تلك غري إىل ،مسيحي منظور من
   .الساعة أشراط مجيع يف قاله ما باقي عن فضالً ،أعمال من به سيقوم وما ،ونزوله ،عيسى

 اإلسالم عقائد أساس وهو - القرآن يذكر مل ملاذا: السؤال هذا نطرح أن لنا وحيق«: يقول حيث
 يشري وال الدقيقة بتفاصيلها املسيح قصة عن حيدثنا وكيف وانتظاره؟ املنتظر املسيح عن شيئاً -  وشرائعه

  .!القيامة؟ يوم قبل يعود لن أنه قصته من نفهم بل عودته، إىل
 قتال ال بشريعة شريعتنا تبدل حيث ا، نفاجأ أن جيوز ال اليت شريعته عن حيدثنا ال وكيف

  .- نزوله عند أعمال من به سيقوم ما على اعترضها اليت االعتراضات تلك غري إىل -..فيها

                                      
 ص توري يونس منها، اإلسالم وموقف والصلب التثليث عقيدتا ٦٢-٦١ شليب ، املسيحية من نقالً  ٣١٨- ٣١٧/  ٣ املنار تفسري)  ١(

 .١٨١/ ١ الباش حسن واألناجيل القرآن بني النصرانية العقيدة وانظر ٢٦٣ -٢٦٢

 .٢٦٣ص توري يونس منها، اإلسالم وموقف والصلب التثليث عقيدتا من نقالً ١٧٠-١٩٦/  ٣  املراغي تفسري)  ٢(

)  اإلسالمي التفسري وعلم النصرانية العقائد  بعنوان الشأن ذا) دكتوراه( رسالة وكتب األديان مقارنة يف باحث:  بوهندي مصطفي)  ٣(
 ). القرآن تفسري يف املسيحي التأثري(  بعنوان وطبعت
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 الكتابية، باملفاهيم مشبعة الروايات هذه أن واحلقيقة:  واألحاديث الروايات على رده يف يقول مث
 املخالفة واملسيحية اليهودية مصدريتها عن مايكشف وهو ،املنتظر املسيح عن إليها أشرنا أن سبق اليت
  .)١(»اإلسالم لدين

 : بالتوقف قال من: الثالث القول
   )٢(. صحيح نص فيها يوجد اليت العقائد من ليست أاو املسائل، هذه يف التوقف رأى من ومنهم

 الكتاب من الثابتة السابقة لألدلة ؛القيامة يوم قبل ،u يسىع برتول القول :هو والراجح
  . والسنة

 فسأكتفي ،أعمال من ومايتبعه ،القيامة يوم قبل u عيسى نزول تنكر اليت األقوال على الرد أما
  .اإلسالم علماء أقوال من اإلمجايل بالرد

 املعتزلة بعض ذلك وأنكر«: عياض القاضي لقول نقله معرض يف النووي اإلمام قال ذلك ويف
 وبقوله ﴾ وخاتم النبِيني ﴿ تعاىل بقوله مردودة األحاديث هذه أن وزعموا ،وافقهم ومن واجلهمية،

r )نبينا بعد نيب ال أنه املسلمني، وبإمجاع )٣()يبعد نيب ال r، القيامة، يوم إىل مؤبدة شريعته وأن 
 وال شرعنا، ينسخ بشرع نبيا يرتل أنه u عيسى ولبرت املراد ليس ألنه ؛فاسد استدالل وهذا التنسخ،

 كتاب يف سبق وما هنا، األحاديث هذه صحت بل هذا، من شيء غريها يف وال األحاديث هذه يف
  .)٤(»الناس هجره ما شرعنا أمور من وحييي شرعنا، حبكم مقسطا حكما يرتل أنه ،وغريه اإلميان

 عياض القاضي كالم نقل أن بعد احلديث عصرال كتاب على يرد وهو - )٥(الفوزان الشيخ وقال
 عيسى نزول العلماء، وأنصاف اجلهال، الكتاب بعض ينكر هذا عصرنا ويف :أقول«: مانصه -  السابق
u، ًا أو ،الصحيحة األحاديث يف ويطعنون ،وأفكارهم عقوهلم على اعتماداباطلة، بتأويالت يؤولو 

 بالغيب اإلميان من ذلك ألن اعتقاده؛ عنه وصح ،r لنيبا به أخرب مبا التصديق املسلم على والواجب
  . عليه رسوله اهللا أطلع الذي

                                      
- ١٩٠ ص). ٢٠٠٤ األوىل، الطبعة بريوت، والنشر، للطباعة الطليعة دار(  القرآن، ريتفس يف املسيحي التأثري بوهندي، مصطفي/ د)  ١(

١٩١. 

 . ٢٤ ،ص زهرة أبو ،حممد النصرانية يف حماضرات الرتول به يلحق وأنه الرفع يف قوله ذكرت وقد)  ٢(

 .خترجيه سبق)  ٣(

 .٧٦-٧٥/ ١٨  مسلم صحيح على النووي شرح)  ٤(

 الفقهي وامع السعودية يف العلما كبار هيئة عضويف) هـ١٣٥٤( عام ولد عدة مؤلفات وله عالمة: انالفوز فوزان بن صاحل)  ٥(
 .)١/٥واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى مقدمة(
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 األمة هلذه رسول ألنه ؛r حممد نبينا لشريعة مقرراً ويكون« :اهللا رمحه السفاريين العالمة قالو
   .)١( »يرتل أن قبل السماء يف وهو ،تعاىل اهللا بأمر الشريعة هذه أحكام علم قد ويكون أمر، كما

 هذا فقوهلم العقيدة، تقرير يف ا يؤخذ وال ،آحاد أحاديث األحاديث تلك بأن احتجاجهم أما
  .املسلمني العلماء مجهور لقول خمالف ألنه مردود

 تلقته إذا) الواحد خرب( أن على الطوائف مجيع من العلم، أهل مجهور كان وهلذا: تيمية ابن قال 
 من املصنفون ذكره الذي هو وهذا العلم، يوجب أنه به، عمال أو له، تصديقا بالقبول، األمة

 أنكروا ،)٣(الكالم أهل من طائفة ذلك يف اتبعوا املتأخرين من قليلة فرقة إال )٢( ]األربعة الفقهاء[أصحاب
  . )٤(ذلك  على والسلف احلديث وأهل الفقهاء، يوافقون أكثرهم أو الكالم أهل من كثريا ولكن ذلك،

 ابن يقول. واحملدثني العلماء من مجع بذلك قال كما املتواتر، من الرتول فأحاديث ذلك ومع
 إماما القيامة يوم قبل u عيسى برتول أخرب أنه r اهللا رسول عن األحاديث تواترت وقد«: كثري

   .)٥(»مقسطا وحكما عادال،
 ما وأن الساعة، أشراط من وهو حق، نزوله وأن ،u عيسى شأن يف الراجح القول يتبني وذا

 من صدق واعتقاد واعتقادها، ا، اإلميان جيب حق - وفاته وإىل ،نزوله بعد - أعمال من به قوميس
  . فجيالً جيالً بعدهم ومن الصحابة، من األمة إىل بلغها ومن ا، أخرب
  :الزمان آخر يف نزوله بعد أعمال من به يقوم ما

 اللَّه رسول قال قال أَنه هريرةَ أيب عن«: قال حيث صحيحه يف مسلم رواه ما األعمال تلك فمن
 ولَيضعن ،الْخنزِير ولَيقْتلَن ،الصليب فَلَيكِْسرنَّ ،عادلًا حكَما مريم بن لَينزِلَن واهللا وسلم عليه اهللا صلى
 الْمالِ إىل ولَيدعونَّ ،والتحاسد والتباغُض الشحناُء هبنولَتذْ ،عليها يسعى فال الْقلَاص ولَتتركَن ،الْجِزيةَ

  .)٦(»أَحد يقْبلُه فال

                                      
 ـ هـ١٤٢٣ الثانية، الطبعة البيضاء، الدار اهلداية، مكتبة( االعتقاد، صحيح إىل اإلرشاد الفوزان، اهللا عبد بن فوزان بن صاحل/ د)  ١(

 .  ١٩١ص).  م٢٠٠٢

 .والشافعي حنبل، بن وأمحد حنيفة، وأبو مالك، اإلمام م املقصود)  ٢(

 الدينية العقائد وإثبات واملعاد املبدأ حيث من) اهللا سوى ما( املمكن وأحوال) اهللا( الواجب أحوال يف يبحث علم:الكالم علم)  ٣(
 .٢/١١٠٧سرةاملي املوسوعة. الشبه ودفع باحلجج

 .٣٥١/ ١٣ الفتاوى جمموع)  ٤(

 .١٣٤ – ٣١٣/  ٤  كثري ابن تفسري)  ٥(

 .٩٤/ ١ مرمي ابن عيسى نزول باب - اإلميان كتاب: مسلم صحيح)  ٦(
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 مسلم صحيح يف جاء كما )١(املهدي خلف يصلي ،يرتل عندما أنه هالصحيح األحاديث يف وورد
 أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ الَ يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت« :قال اهللا عبد بن جابر حديث من

 أَمريهم فيقول وسلم عليه اهللا صلى مريم بن عيسى فَينزِلُ قال الْقيامة يومِ إىل ظَاهرِين الْحق على يقَاتلُونَ
   .)٢( »أُمةَالْ هذه اللَّه تكْرِمةَ أُمراُء بعضٍ على بعضكُم إِنَّ لَا فيقول لنا صلِّ تعالَ

 أَنتم كَيف وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسول قال«:  يقول هريرة أيب طريق من اآلخر احلديث ويف
 .)٣(»وأَمكُم فيكُم مريم بن نزلَ إذا

  . الدجال املسيح لقتل معه واملسلمون املهدي، واإلمام مرمي، ابن عيسى ذلك بعد يتوجه مث
  :دجالال املسيح قتله

:  دجال وهو ،وسرج الرجل دجل و: العرب لسان يف جاء .الكذاب هو الدجال املسيحب املراد
 املسيح«: يقول مث ،الكذاب املسيح هو: الدجال و. الدجال مسي وبه ،الكذاب املموه: الداجل و،كذب
 ألنه بل: يلوق ،بالباطل احلق يدجل ألنه بذلك مسي ،األمة هذه آخر يف خيرج ،يهود من رجل :الدجال
 بذلك مسي ،الربوبية يدعي ألنه: وقيل ،بكفره الناس على يغطي ألنه: وقيل ،مجوعه بكثرة األرض يغطي
 عمرو أيب تفسري من أحسن الدجال فسر أحد ليس: خالويه ابن قال .متقارب املعاين هذه وكل ،لكذبه
  . املموه الدجال و: قال

  .)٤(»نواحيها أكثر وقطعه األرض يف لضربه دجاال الدجال مسي: العباس أبو قال
  . به اهللا يبتلي ،الزمان آخر يف تكون فتنة أعظم الدجال واملسيح
 املسيح يقتل أنه وأعظمها، ا يقوم اليت مهامه أول فإن ،u مرمي بن عيسى يرتل فعندما

  . الدجال
 من ملسيحا يأيت قال ،rاهللا رسول أن«: قال هريرة أيب حديث من مسلم اإلمام صحيح يف جاء

   .)٧(»يهلك وهنالك )٦(الشام قبل وجهه املالئكة تصرف مث أحد دبر يرتل حىت )٥(املدينة مهته املشرق قبل

                                      
 املشرق قبل من خيرج ،tعلي بن احلسن ولد من rاهللا رسول بنت فاطمة ذرية من اهللا عبد بن أمحد أو حممد هو :املنتظر املهدي)  ١(

 زمانه يف تكثر وظلماً، جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض وميأل سنني، سبع ميلك الرافضة، يقول كما سامراء سرداب من ال
 )٢٧٠ -٢٤٩ الوابل، يوسف الساعة، أشراط( متواترة خروجه وأحاديث اخلريات،

 .٩٥/ ١ مرمي ابن عيسى نزول باب - اإلميان كتاب: مسلم صحيح)  ٢(

 .١/٩٤ مرمي ابن عيسى نزول باب - اإلميان كتاب: ممسل صحيح)  ٣(

 .٩١/ ١٣  حجر ابن الباري، فتح: ،انظر١٢٨٩/ ١  احمليط القاموس: وانظر ، ٢٣٧- ٢٣٦/ ١١ العرب لسان)  ٤(

 .٨٢/  ٥  البلدان معجم. يثرب امسها وكان r الرسول مدينة وهي:  املدينة)  ٥(

 معجم. الروم حبر إىل القبلة حنو من طيء جبلي فمن عرضها وأما املصرية للديار املتاخم يشالعر إىل الفرات من حدها:الشام بالد)  ٦(
 .٣١٢/ ٣  البلدان

 .٤/١٢٠ إليها والدجال الطاعون دخول من املدينة صيانة باب - احلج كتاب: مسلم صحيح)  ٧(
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  .بالشام يكون فهالكه
 امل منها ،ذلك يف األحاديث تكاثرت فقد الدجال، املسيح يقتل من هو u عيسى أن أما

 عليه اهللا صلى الرسول ذكر يف )١(مسعان نب النواس  عن الطويل مسلم ديثح يف جاء: املفصل ومنها
 شرقي الْبيضاِء الْمنارة عند فَينزِلُ مريم بن الْمِسيح اهللا بعثَ إِذْ كَذَلك هو فَبينما«: وفيه الدجال وسم
قشمنِ بني ديتودرها معاضو هعلى كَفَّي ةنِحنِ أَجلَكَيطَأَطَأْ إذا م هأْسر وإذا قَطَر هفَعر ردحانٌ منه تم٢(ج( 
 يدرِكَه حىت فَيطْلُبه طَرفُه ينتهِي حيثُ ينتهِي ونفَسه مات إال نفَِسه رِيح يجِد لكَافرٍ يحلُّ فال كَاللُّؤلُؤِ
 ويحدثُهم وجوههِم عن فَيمسح منه اهللا عصمهم قد قَوم مريم بن عيسى يأْتي ثُم فَيقْتلُه)٣(لُد بِبابِ

هِماتجريف بِد ةن٤( »الْج(.   
 ورد ولقد والدجل، للخرافات رمز أنه ،الكتاب بعض زعم كما وليس ،حقيقة الدجال واملسيح

 فأما« :يقول إذ ،عنه كثري ابن لهمايقو نقل ويكفي ،سبق كما وغريها الصحاح، األحاديث يف ذكره
 يف روايتها، وكثرة ،النتشارها ؛حتصى أن من أكثر وهي جدا، فكثرية ،فقط الدجال ذكر أحاديث

   .)٧(»ذلك وغري )٦(واملسانيد ،)٥(واحلسان الصحاح،
 مرمي بن عيسى يرتل «:قال أنه ،r النيب عن الصحيح يف أيضا وثبت«: هذا يف تيمية ابن يقول

 مسيح ويقتل اجلزية ويضع اخلرتير ويقتل الصليب فيكسر دمشق شرقي البيضاء املنارة على اءالسم من
  .)٨(»لد باب من خطوة عشرة بضع على الدجال األعور الضاللة مسيح مرمي بن عيسى اهلدى

 يتوجه عيسى نزول فبعد ،الدجال مواجهة هو عيسى به يقوم عمل وأول« :)٩(األشقر عمر يقول
 سنن ففي ،الباب بفتح عيسى فيأمرهم ،املسلمني عصابة حماصرا الدجال يكون حيث دساملق بيت إىل
: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أمامة أيب عن احلاكم ومستدرك خزمية ابن وصحيح ماجه ابن
 يهودي أَلْف سبعونَ معه جالُالد ووراَءه فَيفْتح الْباب افْتحوا السلَام عليه عيسى قال انصرف فإذا«

                                      
 )١٠/٤٢٨ التهذيب ذيب. ( الشام سكن r الرسول عن روى صحايب: األنصاري مسعان بن النواس)  ١(

 .١/١٨٦ األثر غريب يف النهاية. اللؤلؤ أمثال الفضة من يتخذ حب وقيل.  الصغار اللؤلؤ هو اجلمان)  ٢(

 .٥/١٥ البلدان معجم. بباا فلسطني نواحي من املقدس بيت قرب قرية والتشديد بالضم: لد)  ٣(

 .٨/١٩٦ الدجال ذكر باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب: مسلم صحيح)  ٤(

 تيسري. علة وال شذوذ غري من منتهاه إىل مثله عن ضبطه خف الذي العدل بنقل سنده اتصل الذي احلديث وهو حسن مجع: احلسان)  ٥(
 .٤٦الطحان،ص احلديث، مصطلح

 .١٧الطحان،ص احلديث، مصطلح تيسري. حده على صحايب كل مرويات فيه مجع كتاب كل وهو مسند مجع: املسانيد)  ٦(

 . ٥٨٣/  ١ كثري ابن تفسري ) ٧(

 وما خترجيه سبق ما منها وسلم عليه اهللا صلى الرسول عن اخلرب وجمموع٢٥٣/  ٥: وانظر ،٣١/ ٢  تيمية ابن ، الصحيح اجلواب)  ٨(
 .سيأيت

 سلسلة هامن مؤلفات عدة له والسنة، الدين علماء أحد) م١٩٤٠( عام فلسطني– نابلس يف ولد: األشقر اهللا عبد سليمان عمر) ٩(
 ).احلرة املوسوعة موقع. (العقيدة
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 هارِبا وينطَلق الْماِء يف الْملْح يذُوب كما ذَاب الدجالُ إليه نظَر فإذا)(وساجٍ محلى سيف ذُو كلهم
 فَيهزِم فَيقْتلُه الشرقي اللُّد بابِ ندع فَيدرِكُه ا تسبِقَنِي لَن ضربةً فيك يل إِنَّ السلَام عليه عيسى ويقُولُ

 شجر وال حجر لَا الشيَء ذلك اهللا أَنطَق إال يهودي بِه يتوارى اهللا خلَق مما شيٌء يبقَى فال الْيهود اهللا
 فَتعالَ يهودي هذا الْمسلم اللَّه عبد يا قال إال تنطق لَا شجرِهم من اإف الْغرقَدةَ إال دابةَ وال حائطَ وال
لْه٢( »اقْت(. 

 مث ،rمرمي ابن عيسى من وهروبه ،وخوفه الدجال، وجود -  الصحيح بالدليل -  لنا تبني وذا
  .الشرقي لد باب عند فلسطني أرض يف له قتله
  :  لليهود السالم عليه عيسى قتال

 حديث يف كما اليهود اهللا فيهزم ،معه اليهود من وأتباعه الدجال املسيح مرمي بن عيسى تليق وإمنا
 يا يقول )٣(واملدر واحلجر الشجر أن حىت ،أصحابه ويهزم الدجال فيقتل« :وفيه مرمي، بن عيسى ولزن

  .)٤(»فاقتله عندي يهودي هذا مؤمن
 قال وسلم عليه اهللا صلى اللَّه سولَر أَنَّ«: عمر بن اهللا عبد حديث من مسلم صحيح يف جاء

لُكُمقَاتت ودهلَّطُونَ الْيسقُولَ حىت عليهم فَتي رجيا الْح ملسهذا م يودهي يائرو لْه٥(»فَاقْت(.  
 يقَاتلَ حىت الساعةُ تقُوم لَا«: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة أيب عن وله

ونَالْمملس ودهالْي ملُهقْتونَ فَيملسبِئَ حىت الْمتخي يودهاِء من الْيررِ وجرِ الْحجالشفيقول و رجأو الْح 
رجيا الش ملسيا م دبع هذا اللَّه يودهي يلْفالَ خعفَت لْهإال فَاقْت قَدررِ من فإنه الْغجو شهالْي٦(»د(.  

 الدجال املسيح يتبعون مث الناس، على ويسودون خيلصهم مسيحاً ينتظرون أم اليهود غفلة ومن
  .السابق احلديث يف كما املسلمني، أيدي على هالكهم معه يكون الذي

                                      
 األثر غريب يف النهاية. منها تعمل كانت القالنس كأن كذلك ينسج املقور الطيلسان هو وقيل األخضر الطيلسان وهو: ساج)  ١(

٢/٤٣٢. 

 الطبعة لبنان، – بريوت اجليل، دار(  معروف عواد بشار/ د: حتقيق ماجه، ابن سنن القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو احلافظ)  ٢(
 سنن)  األوىل الطبعة مصر، - القاهرة للتراث، الريان دار(  الباقي عبد فؤاد حممد: بتحقيق وكذلك) م١٩٩٨ - هـ١٤١٨األوىل
   ماجة ابن ضعيف يف األلباين وأورده ١٣٦٢ - ١٣٦١/ ٢ مرمي بن عيسى وخروج الدجال فتنة باب الفنت، كتاب ماجه، ابن
 . ٢٦٣ص)  م٩٩٧  -هـ١٤١٨ السابعة، الطبعة النفائس، دار(  الصغرى، القيامة األشقر، سليمان عمر /د ،٣٣١ ص

 .٣٠٩/ ٤  األثر غريب يف النهاية. املتماسك الطني وهو باملدر)  ٣(

 .ومسلم البخاري شرط على الذهيب قال. ٨٦١٢/ ٤  الصحيحني على املستدرك خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا)  ٤(
 من نقالً ٦/٢٧٥ اجلامع صحيح يف ينطق والشجر احلجر وأن معه واليهود للدجال u عيسى قتل حديث األلباين أورده وقد 

 .٢٤٩ ص األشقر عمر الصغرى،  القيامة

 .٨/١٨٨ امليت مكان يكون أن الرجل يتمىن حىت الساعة تقوم ال باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب: مسلم صحيح)  ٥(

 .٨/١٨٨ امليت مكان يكون أن الرجل يتمىن حىت الساعة تقوم ال باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب: مسلم صحيح)  ٦(
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 إمنا احلقيقة يف وهم«: خيلصهم الذي للمسيح وانتظارهم اليهود عن حديثه يف تيمية ابن ويقول
 ،)١(أصبهان يهود من مطيلس ألف سبعون معه وخيرج اليهود يتبعه الذي فإنه الدجال، املسيح ينتظرون
 ثبت كما فاقتله، تعال ورائي يهودي هذا مسلم يا واحلجر الشجر يقول حىت معه املسلمون ويقتلهم

  .)٢(» r النيب عن الصحيح يف ذلك
 بربكة ومأجوج يأجوج كهال يكون املسلمني، من معه ومن هو هلم وقتله لليهود قتاله وبعد

  .u دعائه
واقْترب الْوعد ) ٩٦(حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ  ﴿ :تعاىل قال

 نم ي غَفْلَةا فكُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر ينالَّذ ارصةٌ أَبصاخش يفَإِذَا ه قالْحنيما ظَاللْ كُنذَا بسورة[ ﴾ ه 
  ]٩٧-٩٦ األنبياء،

 يف جاء الدجال املسيح مرمي بن عيسى يقتل أن بعد خيرجون حني فسادا األرض يف ثونييع فهم
 أَخرجت قد إين عيسى إىل اهللا أَوحى إِذْ كَذَلك هو فَبينما«: وفيه مسعان بن النواس عن مسلم حديث
 حدبٍ كل من وهم ومأْجوج يأْجوج اهللا ويبعثُ الطُّورِ إىل عبادي فَحرز بِقتالهِم لأَحد يدان لَا يل عبادا

 مرةً هذهبِ كان لقد فَيقُولُونَ آخرهم ويمر فيها ما فَيشربونَ )٣(طَبرِيةَ بحيرة على أَوائلُهم فَيمر ينِسلُونَ
 الْيوم لأَحدكُم دينارٍ مائَة من خيرا لأَحدهم الثَّورِ رأْس يكُونَ حىت وأَصحابه عيسى اللَّه نبِي ويحصر ماٌء

غَبرفَي بِين ى اللَّهيسع هابحأَصلُ وسرعليهم اهللا فَي فغ٤(الن(رِقَابِهِ يفونَ مبِحصىفرس فَي)٥(توفْسٍ كَمن 
ةداحو بِطُ ثُمهي بِين ى اللَّهيسع هابحأَصونَ فال األرض إىل وجِداألرض يف ي عضورٍ مبإال ش لَأَهم مهمهز 
مهنتنو غَبرفَي بِين ى اللَّهيسع هابحأَصإىل و اللَّه سرا اهللا لُفَيراقِ طَينكَأَع تخ٦(الْب(ملُهمحفَت مهحطْرفَت 
 يتركَها حىت الْأَرض فَيغِسلُ )٧(وبرٍ وال مدرٍ بيت منه يكُن لَا مطَرا اهللا يرسلُ ثُم اهللا شاَء حيثُ

لَقة٩(»)٨(كَالز(.  
 .كر احلديث السابقتفيت بذوقد ورد يف أمرهم أحاديث كثري اك

                                      
 أهلها وسىب املقدس بيت وأخذ نصر خبت سار ملا. بشهرستان يعرف اآلن وهو جبي معروف مبوضع أصبهان مدينة كانت: أصبهان)  ١(

 القليل إال منها بقي وما جي خربت مث اليهودية ومسيت ونزلوها حملة جي مدينة طرف يف هلم فبنوا أصبهان وأنزهلم يهودها معه محل
 .٢١٠-٢٠٦/  ١ البلدان معجم أصبهان مدينة اليهودية وعمرت

 .٣٣٧/ ٢   اللهفان إغاثة: وانظر  ٣١ -٢٩/ ٢  تيمية ابن ، الصحيح اجلواب)  ٢(

 .٢٠٦/ ١ دانالبل معجم. املقدس وبيت األردن غور بني:  طربية حبرية)  ٣(

 . ٤/٨ الفائق. والغنم اإلبل أنوف يف تكون دود: النغف)  ٤(

 .٤/٨ الفائق. القتيل وهو فريس مجع:  فرسى)  ٥(

 .١/١٠١األثر غريب يف النهاية. اجلمال: البخت)  ٦(

 .٥/١٤٤ األثر غريب يف النهاية. والقرى واملدن البوادي أهل أي: واملدر الوبر)  ٧(

 .٤/٨ الفائق رآةامل:  الزلفة)  ٨(

 .٨/١٩٦ الدجال ذكر باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب: مسلم صحيح)  ٩(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ،، يرتل من السماء ويقتلهuوأحاديث الدجال وعيسى بن مرمي «: يقول شارح الطحاوية 
يف ليلة واحدة بربكة دعائه فيهلكهم اهللا أمجعني  ،وخيرج يأجوج ومأجوج يف أيامه بعد قتله الدجال

  .)١( »عليهم
أو فعالً لتكون كل املعامل  ،ما منعاًإ ،وبعودته بالناس إىل دين اهللا الصحيح فإنه يقوم مبهام أخرى

  .  وحيج ويعتمر وغري ذلك ،ويقتل اخلرتير ،فيكسر الصليب. العودة للشريعة املرضية عند اهللاتوحي ب
  :اجلزية ويضع اخلرتير ويقتل الصليب يكسر

بن ان واهللا لَينزِلَ«: rقال رسول اللَّه  :ورد يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
نالْخ لَنقْتلَيو يبلنَّ الصكِْسرلًا فَلَيادا عكَمح ميرةَميالْجِز نعضلَيو ٢(»احلديث ....زِير(.  

ويدعون أنه صلب عليه  ،، فإنه يكسر صليب النصارى الذي يعظمونهuفعندما يرتل عيسى
  .تعاىل اهللا عن قوهلم علواً كبريا

 :قوله ملته على مبحمد مصدقا مرمي بن عيسى يرتل« :احلديث هذا معىن لحو حجر ابن يقول
 تزعمه ما ويبطل حقيقة، الصليب يكسر بأن ،النصرانية دين يبطل أي )اخلرتير ويقتل الصليب، فيكسر(

   .)٣(»تعظيمه من النصارى
 تبديل يف فيكذم عليهم، حترميه مع ،له النصارى الستحالل ،اخلرتير ،u عيسى يقتل وكذلك

 . رفعه بعد استحلوه الذي للخرتير بقتله ذلك إىل ويشري شرعه،
 عظيم توبيخ وفيه أكله، حترمي يف مبالغة بإعدامه يأمر :أي اخلرتير ويقتل«: حجر ابن يقول

  .)٤(»حمبته يف ويبالغون اخلرتير أكل يستحلون مث عيسى، طريقة على أم يدعون الذين للنصارى
 ديار يف بقائهم عند والنصارى اليهود من تؤخذ واليت اجلزية، السالم عليه عيسى يضع وكذلك

  .كفرهم على بقائهم مع املسلمني
 -  الشريعة هذه يف مشروعة أا مع - اجلزية عيسى وضع ومعىن :النووي قال«: حجر ابن قال

 نبينا بل ،اجلزية حلكم بناسخ عيسى وليس اخلرب، هذا عليه دل ملا عيسى؛ برتول مقيدة مشروعيتها أن
r ٥(»هذا بقوله للنسخ املبني هو(.  

وتتغري كثري من األحوال منها إميان الناس  ،بأمر اهللا على عناصر الشر uوذا يقضي عيسى 
 .صبح امللة واحدة وهي ملة اإلسالموت ،أمجعني

                                      
 .٥٦٥/ ١شرح  العقيده الطحاويه ،ابن أيب العز)  ١(

 .٩٤/ ١ مرمي ابن عيسى نزول باب - اإلميان كتاب: مسلم صحيح)  ٢(

 .٤١٤/ ٦  حجر ابن الباري، فتح)  ٣(

 .٤١٤/ ٤   حجر ابن الباري، فتح)  ٤(

 .٨٩ص سرور، رفاعي السالم، عليه املسيح وانظر ، ٤٠٦/ ٦  األحوذي حتفة وانظر ،٤٩٢ – ٤٩١/ ٦  حجر ابن الباري، فتح)  ٥(
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  :الواحدة امللة وتكون اإلسالم ملة على واجتماعهم الناس إميان
 يبقى ال حىت األديان، كل على وإظهاره اإلسالم، دين احلق الدين امبإمت وتعاىل سبحانه اهللا وعد

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه  ﴿ :تعاىل قال وشريعته حكمه ضوء يف ويعمل به، يدين من إال األرض يف
 سورة ،٣٣ التوبة، سورة[ ﴾ بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

  ]٨ الصف،
زول عيسى إمنا يكون ذلك بعد ن ،إن زمن إظهار دين اإلسالم على مجيع األديان :قال العلماء

  .عليه السالم آخر الزمان
 سواه، دين يكون ال حىت كلها، امللل به ليبطل يقول كله الدين على ليظهره«: قال ابن جرير

 اهللا دين غري كلها األديان تبطل فحينئذ الدجال، فيقتل ميمر بن عيسى يرتل حني كذلك كان وذلك
  .)١(»كلها األديان على اإلسالم ويظهر ،rحممدا به بعث الذي

 يوم قبل يرتل إنه« :قال يف اجلواب الصحيح  .وابن تيمية يؤكد هذا املعىن يف أكثر من موضع
 به ويؤمن اإلسالم، دين إال دين يبقى وال اخلرتير، ويقتل الصليب، ويكسر الضاللة، مسيح فيقتل القيامة
  .)٢( »والنصارى اليهود الكتاب أهل

 كله ذلك يف هوف اجلزية، ضعوي الصليب، يكسر أن بعد اإلسالم دين على الناس يوحد أنه ومع
   .r حممد شريعة اإلسالم بشريعة حيكم إمنا

  :احملمدية بالشريعة احلكم
 عدالً وإماماً ،سطاًمق حكماً سيكون فإنه الزمان رآخ السالم عليه مرمي بن عيسى يرتل عندما 
 .r حممد به بعث الذي اإلسالم، دين شريعة اهللا بشريعة الناس بني حيكم

 متعددة بروايات تبني واليت ،وغريها الصحاح يف ،r الرسول عن املروية األحاديث تكاثرت وقد
  .اإلسالم بشريعة حاكماً إماما يرتل أنه

 إذا أَنتم كَيف« :قالr اللَّه رسولَ أَنَّ هريرة أيب حديث من صحيحه يف مسلم رواه ما ذلك من
 وتعالَى تبارك ربكُم بِكتابِ فَأَمكُم: فقال احلديث راوي فسرها مث  منكُم فَأَمكُم مريم بنا فيكُم نزلَ
ةنسو كُمبِين r«)٣(.  

 يقول .احملمدية بالشريعة حاكماً نزوله على بعدهم فمن الصحابة من ألمةا هذه عدول أمجع وقد
   بشريعة يرتل وليس ذه، وحيكم يرتل أنه على األمة إمجاع انعقد وقد« :ذلك يف السفاريين اإلمام

                                      
 .١٢٢ -١٢١/ ٨  القرطيب تفسري وانظر ١٠٩/ ٢٦ الطربي تفسري)  ١(

 .٤١٤/ ٦ حجر ابن الباري، فتح: وانظر ٣٣٦/ ٢ تيمية ابن ، الصحيح اجلواب)  ٢(

 .١/٩٣ مرمي بن عيسى نزول باب - اإلميان كتاب: مسلم حصحي)  ٣(
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 ،املهدي من األمر ويتسلم ا، متصف وهو به قائمة النبوة كانت وان السماء، من نزوله عند مستقلة
 املهدي وراء يصلي u عيسى أن وتقدم .املهدي أصحاب كسائر وأتباعه أصحابه من ملهديا ويكون
  .)١(»نبوته يف ذلك يقدح وال الفجر صالة

 الرسالة هي ،r حممد نبوة تكون ألن اًنسخ ذلك أن بالشريعة وحيكم يرتل أنه معىن وليس
  .)٢(الناس بعض ذلك كرأن كما  ﴾ وخاتم النبِيني ﴿ عنه تعاىل قال كما اخلامتة

 كما خلفه وصالته املهدي وجود بالشريعة الناس بني حيكم ومن العدل اإلمام هو أنه مينع وال
  .)٣( الصحيحة األحاديث يف ورد

 تقدم عدم يف والسبب«: األشقر عمر يقول للصالة مرمي بن عيسى املسيح تقدم عدم سبب ويف
 ال بالقرآن حاكما ،وسلم عليه اهللا صلى النيب هلذا تابعاً جاء أنه على الداللة هو لإلمامة مرمي بن عيسى
 أن األنبياء مجيع على وامليثاق العهد اهللا أخذ وقد ،قبلها للشرائع ناسخة القرآن شريعة فإن ،باإلجنيل
  .)٥( )٤(»أحياء وهم بعث إذا ويتابعوه ،r مبحمد يؤمنوا
  :كالمها أو يعتمر أو حيج

 أو ريعتم أو حيج أنه األرض إىل نزوله بعد السالم عليه عيسى أن الصحيح احلديث يف ورد
 .ماهيثني

 والذي«: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة أيب حديث من مسلم صحيح يف جاء
  .)٧(»ليثنيهما أو معتمرا أو حاجا)٦(الروحاء بفج مرمي بنا ليهلن بيده نفسي
  :له املصاحبة األحوال بعض تغري

  .نزوله قبل عليه كانت ما عن األمور بعض تتغري u عيسى نزول بعد لزمانا آخر ويف
 حىت ،بوصفه وغريها الصحيحة األحاديث جاءت ما العظيم، واخلري الربكات من فيه فيكون

 كأن واألزمان، العصور مجيع يف عليه كانت ما غري على األرض يف األمنة ظهور من ،عني رأي لكأنه
  .باحليات الصبيان ويلعب ،الغنم مع الذئاب ترتع

                                      
 .١٠٩٩/ ٣  احلكمي ،حافظ القبول معارج: وانظر ٩٥ - ٩٤/  ٢  ،السفاريين البهية األنوار لوامع)  ١(

 الشيخ آل التوحيد، كتاب وشرح ٦/٤٦٤ املناوي القدير، فيض :وانظر٧٦-١٨/٧٥مسلم صحيح على النووي شرح:انظر)  ٢(
 .٧٥٨ص حليب، ايد عبد اآلخرة، وأمور املوتى أحوال يف ذكرةالت ١/٣٣٠

 .خترجيه سبق)  ٣(

 .٨١ عمران آل سورة يف ورد كما)  ٤(

 .٤٦٥/ ٥ املناوي األحوذي، حتفة  وانظر. ٢٦٢ص األشقر سليمان عمر/ ،د الصغرى القيامة)  ٥(

 .٤/٢٣٦ البلدان معجم. واملدينة مكة بني: الروحاء فج)  ٦(

 .٦٠/ ٤ وهديه r النيب إهالل باب - احلج كتاب: مسلم يحصح)  ٧(
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 امم وغريها الناس، بني والتحاسد والتشاحن، البغضاء، وتذهب املال، ويفيض النعم، وتكثر
  .ذلك يف الواردة النصوص من سأذكره

 بن لَينزِلَن واهللا« r رسول قال:  قال أَنه السابق هريرة أيب حديث من مسلم صحيح يف ورد
ميروفيه م ...رتلَتوكَن لَاصى فال )١(الْقعسعليها ي نبذْهلَتاُء ونحالش اغُضبالتو داسحالتنَّ ووعدلَيإىل و 
  .)٢(»أَحد يقْبلُه فال الْمالِ

 الْبقَرِ مع روالنم اإلِِبِلِ مع اَألسد يرعى حتى اَألمنةَ اللَّه ويلْقي« :احلاكم عند املستدرك ويف
الذِّئَابو عمِ منالْغ بلْعيانُ ويبالص عم اتيال الْح رضي مهضعا بضع٣(»ب(.  

 بركَتك وردي ثَمرتك أَنبِتي للْأَرضِ يقَالُ ثُم «: وفيه الطويل الرتول حديث يف مسلم وعند
ذئموأْكُلُ فَيت ةُالْعابمن ص ةانملُّونَ الرظتسيا وهفحبِق كاربيلِ يف وسةَ أَنَّ حىت الري الْإِبِلِ من)٤(اللِّقْحكْفلَت 
ئَام٥(الْف( ةَ الناس مناللِّقْحقَرِ من وي الْبكْفةَ الناس من الْقَبِيلَةَ لَتاللِّقْحمِ من وني الْغكْفذَ لَتالْفَخ)الناس من)٦ 
 مسلمٍ وكُلِّ مؤمنٍ كل روح فَتقْبِض آباطهِم تحت فَتأْخذُهم طَيبةً رِحيا اهللا بعثَ إِذْ كَذَلك هم فَبينما
  .)٨( »الساعةُ تقُوم فَعلَيهِم الْحمرِ تهارج فيها)٧(يتهارجونَ الناس شرار ويبقَى

 ،حقه حق ذي كل فيأخذ ،قائم العدل أن والتشاحن، التحاسد، وذهاب املال، استفاضة بوسب
   .الناس قلوب من والبغضاء العداوة تنتفي وبذلك
 األموال يف النقص أن احلديث، مقصود) تباغض وال حتاسد وال( الناس بني) تشاح وال( 

 بركتها، أخرجت األرض طهرت فإذا ،الذنوب شؤم من هو إمنا،والتباغض التحاسد، ووقوع والثمرات،
 العنب من العنقود ويكون بقحفها ويستظلون الرمانة، ليأكلون العصابة إن حىت كانت، كما وعادت

 .)٩( القيم ابن ذكره الذنوب حمقتها اليت الربكة آثار فيها ظهر طهرت، إذا فاألرض ،بعري وقر

  
  

                                      
 .اجلمال: القالص)  ١(

 .١/٩٤ مرمي ابن عيسى نزول باب - اإلميان كتاب: مسلم صحيح)  ٢(

. خيرجاه ومل اإلسناد  صحيح حديث هذا احلاكم قال. ٢/٦٥١ r مرمي بن عيسى وروحه اهللا نيب ذكر الصحيحني، على املستدرك)  ٣(
 .صحيح: يبالذه قال

 .٤/٢٦٢  األثر غريب يف النهاية. لقح واجلمع بالنتاج العهد القريبة الناقة: اللقحة)  ٤(

 .٣/٤٠٦األثر غريب يف النهاية.  الكثرية اجلماعة: الفئام)  ٥(

 .٣/٤١٨ األثر غريب يف النهاية. اليه العشرية أقرب هم:فخذ)  ٦(

 .٥/٢٥٦ األثر غريب يف النهاية. واالتساع الشيء يف الكثرة اهلرج وأصل واختالط قتال أي الساعة يدي بني اهلرج :يتهارجون)  ٧(

 .٨/١٩٦ الدجال ذكر باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب: مسلم صحيح)  ٨(

. بريوت - العلمية الكتب دار ،) والدواء الداء(  الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف اجلواب :الزرعي بكر أيب بن حممد القيم ابن)  ٩(
 .٤٣ص
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  :نزوله من احلكمة
 فيما أوجزها u عيسى نزول من حكماً سواء حد ىعل اخللف أو السلف من العلماء ذكر

  : يلي
  .يقتلهم الذي وأنه كذم تعاىل اهللا فبني وصلبوه، قتلوه أم زعمهم يف اليهود على الرد -١
 . إياهم وقتله األباطيل دعواهم يف زيفهم وإظهار النصارى لتكذيب -٢

 .غريها يف تميو أن التراب من ملخلوق ليس إذ األرض، يف ليدفن أجله لدنو نزوله -٣

 حياً وأبقاه دعاءه اهللا فاستجاب منهم، جيعله أن وأمته ،r حممد صفة رأى ملا تعاىل اهللا دعا ألنه -٤
 . اإلسالم أمر وجيدد الزمان، آخر يف يرتل حىت

 ،)١()نيب وبينه بيين ليس مرمي بابن الناس أوىل أنا(: r لقوله ،ةاملذكور باألمور خصوصيته أن -٥
 .بذلك أوىل وهو الزمان، يف هغري من إليه أقرب وهو

 وملن ،فيه ادعى مما بريء وهو ،اهللا أنه فيه ادعى من فيقتل إهلا، يكون ال البشر أن للناس ليتبني -٦
 . )٢(كذاب دجال وهو اهللا أنه نفسه يف ادعى

 واألدلة بالنصوص ،u مرمي بن عيسى نزول يف واجلماعة السنة أهل عقيدة يف الصحيح هو هذا
 وما الدين، يوم إىل جهم على سار ومن املفضلة، القرون من األمة، هذه سلف الوأقو الواضحة،
  .u وقربه وفاته، مث،بقائه مدة وإىل نزوله، حني من وأعماله أحواله، من سيكون

 سورة[﴾ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فَان  ﴿ :تعاىل قال
 ]٢٧-٢٦ رمحن،ال

 أقوال على وفاته وإىل نزوله بعد بقائه مدة يف اختلف وقد. إقامته مدة هي وفاته إىل نزوله ومابني
  .ذلك يف الروايات الختالف تبعاً متعددة

 ميكث فيها قيل واليت سنني، سبع ميكث إمنا فيها قيل اليت الروايات )الفتح( يف حجر ابن أورد 
 نزوله بعد باألرض عيسى إقامة مدة يف عمر بنا حديث من مسلم وروى: حجر ابن قال سنة، أربعني

 أيب عن صحيح بإسناد داود وأبو أمحد وروى سنة، أربعني ا يقيم هريرة أيب وعن سنني، سبع أا
  .)٣(مرفوعا مثله هريرة

                                      
 .خترجيه سبق)  ١(

. ٣٢/ ٢  تيمية ابن ، الصحيح اجلواب ٦/٤٦٥ القدير فيض ١٦/٣٩ العيين القاري، عمدة ٤٩٢/ ٦  حجر ابن الباري، فتح: انظر)  ٢(
 .٣٥٧- ٣٥٥ص).  هـ١٤٢٧ حمرم والعشرون، الرابعة الطبعة اجلوزي، ابن دار( ، الساعة ،اشراط الوابل يوسف عبداهللا يوسف

 ،٨/٢٠١ الدجال خروج باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب: مسلم صحيح يف واحلديث ٤٩٣/ ٦  حجر ابن الباري، فتح: انظر)  ٣(
 .٤/٣٢٣ الدجال خروج باب - املالحم كتاب أول: داود أيب سنن
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 مشقد شرق يف البيضاء املنارة عند فيرتل نزوله، على املسلمون أمجع وقد« )١(عثيمني ابن ويقول
  .يقول أن إىل ...ملكني أجنحة على كفيه واضعاً

 ويصلي يتوىف مث سنة أربعني الدجال قتل بعد يبقى عيسى أن« داود وأبو أمحد اإلمام وروى 
 .)٢(»املسلمون عليه

 . حجرته يف ،r حممد النيب مع ويدفن املسلمون عليه يصلي موته بعد أنه العلماء وذكر
  .)٣(»أعلم فاهللا r النيب مع يدفن أنه تارخيه يف البخاري ذكرو« :عثيمني ابن يقول هذا ويف

 وبوفاة .أعلم تعاىل فاهللا ذلك غري يكون وقد سنة، أربعني بقائه مدة يكون أن فيحتمل هذا وعلى
  .األرض يف عيسى أمر ينتهي ودفنه u عيسى

 ،ةوالسن تاببالك رفعه ثبوت يعتقدون الذين اإلسالم أهل سواء ،u هفي لناسا يعتقده ما أما
  .أعمال من به يقوم وما كذلك، ما ونزوله

 أفرطوا الذين من أم اليهود، وهم األقوال سيء إليه ونسبوا فيه فرطوا الذين الكتاب أهل من أم
  .التايل املبحث يف سيكون ما فهو النصارى، وهم ندا هللا جعلوه حىت فيه

                                      
 واالستقامة، بالدين معروفة عائلة من ،) هـ١٣٤٧( عام عنيزة يف ولد: التميمي عثيمني بن حممد بن صاحل بن حممد عبداهللا أبو هو)  ١(

 مؤلفات العالية،له واهلمة بالذكاء عرف باز، وابن السعدي الشيخ على تتلمذ العلم طلب إىل اجته وحفظه، جده على القران قرأ
 بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل الفتاوي جمموع مقدمة(  الدين وأصول الشريعة كلييت ويف العلمي عنيزة معهد يف مدرسا عني. ةكثري

 .)١/٩ العثيمني صاحل

 ووافقه وصححه)  ٢/٥٩٥(  واحلاكم)  ٨/٣٨٨(  حبان وابن)  ٤٣٢٤(  داود وأبو)  ٩٢٥٩(  أمحد رواه: صحيح حديث)  ٢(
 صاحل بن حممد من نقالً عنه، اهللا رضي» هريرة أيب حديث من)  ٩/٣٨٨(  جرير وابن)  ١٥/١٥٨(  شيبة أيب وابن. الذهيب

 األوىل، الطبعة طربية، مكتبة(  الرحيم، عبد بن املقصود عبد بن أشرف حتقيق الرشاد، سبيل إىل اهلادي االعتقاد ملعة شرح العثيمني،
 يف»  املسلمون عليه ويصلى يتوىف مث سنة أربعني فيمكث« املستدرك يف احلاكم ورواه ١٠٧ -١٠٦ص)  م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢
 .صحيح :الذهيب قال. خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا احلاكم لقا. ٢/٦٥١ r مرمي بن عيسى وروحه اهللا نيب ذكر

 ابن تفسري:وانظر ،] اهلامش: انظر. [ ١٠٧-١٠٦ص العثيمني صاحل بن حممد الرشاد، سبيل إىل اهلادي االعتقاد ملعة شرح)  ٣(
 .٩٩- ٩٨/  ٢ السفاريين البهية، األنوار لوامع و: وانظر ،١/٥٨٥كثري
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 أمرهم ما خيالف مبا ،u رفعه بعد ا جاء اليت الشريعة ويف ،u عيسى يف النصارى احنرف
  .الشريعة تبديل يف مأ العقيدة يف منها كان ما سواء به،

  . فيه ضالالم كل من u عيسى برباءة النبوية والسنة الكرمي القرآن فجاء
 دعاهم إليه   دام الضالة، وبني بنفسه مامن معتق uوقد جتلت يف آيات سورة املائدة براءته 

قال تعاىل يف  ،وبني ربه على رؤوس األشهاد يوم القيامةu يف تلك املساءلة اليت ستكون بني عيسى 
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ  ﴿  :سورة املائدة

م فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ن
ما قُلْت ) ١١٦(علمته تعلَم ما في نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ 

مرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فيهِم فَلَما لَهم إِلَّا ما أَ
 هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيو١١٧(ت ( مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

إِنْ تو كادبع يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رف١١٨(غ ( نيقادالص فَعني موذَا يه قَالَ اللَّه
صدقُهم لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا رضي اللَّه عنهم ورضوا 

 زالْفَو كذَل هنعيمظ١١٩ -١١٦سورة املائدة  [ ﴾ الْع[  
وقد جاء اخلطاب بصيغة املاضي مع أنه سيكون يوم القيامة حبضرة من اختذ عيسى وأمه إهلني «

  .)١( »ليدل على الوقوع والثبوت ،من دون اهللا
 خيالف مما بعده، زعموه ما كل من بريء وأنه قومه عيسى بلغ ما جبالء يظهر اآليات هذه ويف

  .به اهللا أرسله لذيا الدين
وإِذْ قَالَ اللَّه يا  ﴿ :بقوله إليه املوجه السؤال بعد اآليات يف مؤكدات بعدة ذلك ويظهر

﴾اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخاسِ اتلنل قُلْت تأَأَن ميرم نى ابيس؟.ع !  
  .القيامة يوم األشهاد ءوسر على هلم وتقريع وتوبيخ للنصارى ديد وهذا
  .املأل أمام u عيسى من احلق اجلواب يسمعون سوف ألم

  

                                      
) هـ١٤١٨ -  م١٩٩٨ األوىل، الطبعة دمشق، - سورية احلكمة، دار( عيسى، إىل شعيب من األنبياء رسالة ،عمر أمحد عمر)  ١(

٢/٣٢٩. 
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أن هذه املساءلة ستكون يوم القيامة وليس يف الدنيا يوم من  ،وهذا هو الرأي الراجح واهللا أعلم
  .)٢(.)١(كما رجحه ابن جرير الطربي فيما يرويه عن السدي ،رفع إىل السماء

 ،وتوبيخهم ،ليدل على ديد النصارى وتقريعهم ،ك كائن يوم القيامةن ذلإ« :يقول ابن كثري
  .)٣(» على رءوس األشهاد يوم القيامة

  ،بعبادته وأمرهم ،هللا بالعبوديةوإلقاء احلجة عليهم  ،وكان جواب عيسى يف منتهى الدقة والتوفيق
 ،مثل هذا القول الشنيع ه ويف توحيده في يعتقدمن أن وابتدأه بترتيه اهللا تعاىل  اعتقدوه، ومما منهم والتربء

  .ورد املشيئة إليه سبحانه فيهم ،مث ختم جوابه بتفويض أمرهم إىل اهللا به،أو أن يأمرهم 
وهذا يف غاية األدب مع  ﴾قَالَ سبحانك  ﴿: قال تعاىل فيما سيكون من عيسى من جواب

  .وترتيهه من كل ماال يليق به ،يحه هللاأن ابتدأ قوله بتسب ،هتوفيق للجواب الكامل بعدفيه و ،اهللا
 ﴿  قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يملقام استحقاقي أدعي أن حقي من فليس ﴾م 
 وخلق ،مدبرون عباد اخللق مجيع وإمنا حقوقي، من وال أوصايف من ليس شيئا أقول أن أو اإلهلية،

مين هذه  تفإن كان صدر  ﴾نت قُلْته فَقَد علمته إِنْ كُ ﴿ :قال مث. عاجزون وفقراء ،مسخرون
 ﴾ تعلَم ما في نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك ﴿ :لشنيعة فقد علمتها ال حمالة ألنكاملقولة ا
 فكيف ،القول هذا من براءيت على يدلك -  جوارحي تصدره عما فضال - نفسي تضمره مبا وعلمك

 كنت ،"اهللا دون من إهلني وأمي اختذوين: للناس قلت قد كنت فلو جبوارحي، وأظهرته به نطقت قد مبا
 التوحيد هذا أكد مث به، نطقت قد مبا فكيف به، تنطق مل مما النفوس ضمائر تعلم ألنك علمته، قد

 ﴾ وبِِنك أَنت علَّام الْغي ﴿: فقال عالنية عندك فكأنه الغيب تعلم وحدك أنت بأنك واالعتراف
 أخرب وإمنا )ذلك من شيئا أقل مل: (u يقل فلم. لربه خطابه يف ،u املسيح أدب كمال من وهذا
 عن ربه ونزه ،احملالة األمور من هذا وأن الشريف، منصبه تنايف مقالة كل يقول أن نفسه عن ينفي بكالم
 بكمال إسرائيل بين به أمر ما بذكر صرح مث. والشهادة الغيب عامل إىل العلم ورد ترتيه، أمت ذلك

 لبيان مسوق استئنافوهذا  ﴾ ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه ﴿ :فقال اهللا يدي بني والذل اخلضوع
 حكم حيث وآكده، وجه أبلغ على ،عنه املذكور القول صدور عدم فيه أدرج فقد ،u عنه صدر ما

 معا ونفسه -  سبحانه -  ربه جيعل لئال ؛األدب حسن يهوف للمأمور، املغايرة األقوال مجيع صدور بانتفاء
  .به آمرين

                                      
 معجم( التفسري:  آثاره من هـ، ١٢٧ عام تويف الكوفة، سكن مفسر،): حممد أبو( القرشي السدي الرمحن عبد بن إمساعيل)  ١(

 .)١/٣٦٨املؤلفني

 .٣١٢٤ -٣١٢١/ ٤لطربي تفسري ابن جرير ا: انظر )  ٢(

 .١٢١/ ٢تفسري ابن كثري )  ٣(
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ومل أجتاوز احلد يف ذلك وأبالغ كما  ،فكأنه يقول مل أزد يف تبليغ الرسالة إليهم عن ما أمرتين به
أَن  ﴿ :فقلت هلم ،وأنك ريب ورم ،بل أمرم بالتوحيد اخلالص ،صدر منهم بعد أن رفعتين إليك

وا اللَّهدباع كُمبري وبيف سورة آل عمرانعيسى بن مرمي كما قال اهللا على لسان  ﴾ ر﴿ قُوا اللَّهفَات
 ونيعأَط٥٠(و (يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر ٥١ -٥٠عمران آل سورة[  ﴾ إِنَّ اللَّه[  

 اختاذي عن للنهي املتضمن ،له الدين وإخالص ،وحده اهللا بعبادة إال أمرم ما ،وهذا تصريح منه
  .ريب فهو ربكم أنه فكما ،مربوب عبد أين وبيان ،اهللا دون من إهلني وأمي

﴿  يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع تكُنم معرفيت وكانت ﴾و أن يوم أحواهلم ومراقبة 
 نقطعا إليك رفعتين نأ بعد لكن بت، قمي مل ممن ،األمر ذا قام من على وأشهد وفيهم، بينهم كنت
فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت  ﴿: ربه خماطباً فقال ،عليهم وحدك أنت رقابتك وبقيت فيهم، أمري

هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقوأعماهلم، وضمائرهم، سرائرهم، على املطلع ﴾ الر 
  .وأحواهلم
إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ  ﴿ :له فقال جزاء من يستحقونه وما ،اهللا إىل أمرهم رد مث

يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغت ﴾ .  
 اخلالئق أمام وكذم فضيحتهم، وتظهر مزاعمهم، وتبطل أمرهم، ينقطع األشهاد رؤوس فعلى

قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم لَهم جنات تجرِي من  ﴿: تعاىل اهللا فيقول أمجع،
يمظالْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ردا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتح١(﴾ ت(.  

وإِذْ  ﴿ قوله يف اهللا لقاهف حجته عيسى لقىي« :لقا هريرة أيب عن: )٢(الترمذي عند احلديث ويف 
اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخاسِ اتلنل قُلْت تأَأَن ميرم نى ابيسا عي قال  ﴾ قَالَ اللَّه  

لي أَنْ أَقُولَ ما  قَالَ سبحانك ما يكُونُ ﴿ اهللا فلقاه  وسلم عليه اهللا صلى  النيب عن هريرة أبو
 كإِن فِْسكي نا فم لَملَا أَعفِْسي وي نا فم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن قي بِحل سلَي

  .)٣(»]١١٦ املائدة، سورة[ ﴾ أَنت علَّام الْغيوبِ

                                      
 تفسري٢٥٠- ٢٤٩/ ١ السعدي تفسري ،١٢٣-١٢١/ ٢ كثري ابن تفسري ٣١٢٤ -٣١٢١/ ٤ الطربي جرير ابن تفسري: انظر)  ١(

 .٦٨-٦٤/ ٧  األلوسي

: الثقات يف حبان ابن عنه قال) هـ٢١٠( سنة حدود ولد البارع اإلمام العامل احلافظ: الترمذي موسى بن سورة بن عيسى بن مدحم)  ٢(
 .)١/٥٢٤ النبالء أعالم سري ذيب)  ( هـ٢٧٩( مات) وذاكر وحقق وصنف مجع ممن عيسى أبو كان(

 هذا عيسى أبو قال. ٥/١٤٩ املائدة سورة ومن باب - وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن القرآن تفسري أبواب: الترمذي جامع)  ٣(
 .صحيح حسن حديث
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إِنَّ اللَّه ) ٥٠(اللَّه وأَطيعون  فَاتقُوا﴿ عمران آل آلية بيانه عند الطربي جرير ابن ويقول
يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبكان وإن اآلية وهذه«: ]٥١ -٥٠ عمران آل سورة[ ﴾ ر 

 جنران، أهل من حاجوه الذين الوفد على r حممد لرسوله اهللا من البالغة احلجة ففيه خربا، ظاهرها
 من نفسه، به وصف الذي غري إىل نسبه من إليه نسبه مما بريئا كان عيسى أن عن وجل عز اهللا بإخبار

 آتاه اليت واحلجج النبوة من به خصه ثناؤه جل اهللا كان ما إال األرض، أهل من عبيده كسائر عبد هللا أنه
 على وحجة -  صدقهم على واألدلة األعالم من غريه املرسلني سائر آتى كما - صدقه على دليال
   .)١(»نبوته

 فيقولون يعبدون؟ كانوا ماذا النصارى يسأل اهللا أن البخاري يرويه الذي الصحيح احلديث ويف
  .باهللا والعياذ النار إىل م يأمر مث حجتهم ويلقي فيكذم اهللا، ابن املسيح نعبد كنا

كل تتبع  إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن«: حديث طويل وفيه قال يف )٢(فعن أيب سعيد اخلدري
. قالوا كنا نعبد املسيح ابن اهللا فيقال هلم من كنتم تعبدون ،مث يدعى النصارى وفيه. أمة ما كانت تعبد
  . )٣(»ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد ،فيقال هلم كذبتم

 عليها وتشهد وتلعنها األخرى، تكفر طائفة كل« :النصارى فرق عن حديثه بعد تيمية ابن يقول
 التوحيد نفس يف اختالفهم بل فيها، ما بعض لطاعة موجبة غري النبوات، يف ما ببعض مكذبة أا

 من بريئون الرسل ومجيع u واملسيح عليه، هم مبا جاء املسيح أن منهم، فريق كل فزعم والرسالة،
 يعلم، ال ما اهللا على يقول أو احلق، غري اهللا على يقول ممن وبريئون شيعا، وكانوا دينهم فرقوا الذين
 مقاالت ويف الكذب، يتعمد خمطئامل قائله كان وإن وجل، عز اهللا على يقال باطل قول كل من ئونوبري

  .)٤(»وصفه يطول ما األنواع هذه من النصارى
 وما فيه املسلمون يعتقده مبا ذلك وينفي u عيسى يف النصارى يدعيه ما يبني آخر موضع ويف

 اهللا ابن هو أيضا ويقولون اهللا هو يقولون نصارىفال«: فيقول كذلك فيه اعتقادهم النصارى على جيب
  .تام وإنسان تام إله وهو

 وهو منه وروح البتول العذراء مرمي إىل ألقاها وكلمته ورسوله عبداهللا هو فيقولون املسلمون وأما
 ارىالنص )٥(غلو فيه يغلون ال كتابه يف به اهللا وصفه مبا ويصفونه ،املقربني ومن واآلخرة الدنيا يف وجيه
   .)١(»اليهود تقصري حقه يف يقصرون وال

                                      
 .١٨٠٠- ١٧٩٩/ ٣ الطربي تفسري)  ١(

 وحدث الرضوان وبيعة اخلندق سعيد أبو وشهد.املدينة مفيت ااهد، اإلمام: اخلزرج بن سنان بن مالك بن سعد اخلدري سعيد أبو)  ٢(
 .)١/٩٢ النبالء سري ذيب)  ( هـ٧٤( سنة مات اتهدين الفقهاء احد وكان r النيب عن

 .٦/٤٤ ذرة زنة يعين. ذرة مثقال يظلم ال اهللا إن باب - لتفسريا كتاب: البخاري صحيح)  ٣(

 .٤١٢/ ٢ تيمية الصحيح،ابن اجلواب)  ٤(

 .٢/١١١٠امليسرة املوسوعة ،١/٥٤٠التعاريف. مايستحق على ذمه أو محده يف الشيء يف يزاد بأن احلد جماوزة: الغلو)  ٥(
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 اهللا عهد مرسل، نيب فهو ، اإللوهية فيه ادعى من وإذالل لتقريع هي u لعيسى الرباءة وهذه
ما ﴿ :تعاىل قال األنبياء، من هبغري أسوة اإلدعاء، هذا منه يصدر أن ميكن وال هلا، أهل وهو بالرسالة إليه

هيتؤرٍ أَنْ يشبكَانَ ل  ني ما لادبوا عاسِ كُونلنقُولَ لي ةَ ثُموبالنو كْمالْحو ابتالْك اللَّه
ولَا ) ٧٩(دون اللَّه ولَكن كُونوا ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ 

ذُوا الْمختأَنْ ت كُمرأْمونَ يملسم متإِذْ أَن دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر نيبِيالنكَةَ وسورة [ ﴾لَائ
  ]٨٠ – ٧٩ آل عمران
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                             
 .١٤٥ - ١٤٤/ ٢  تيمية ابن ، الصحيح اجلواب)  ١(
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به وأشرك معه غريه يف عبادته بعد  يعذب كل من كفرقضى اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي أن 
  . وصول احلجة إليه أن يكون مصريه نار جهنم

ومن زيادة العذاب والتنكيل باملشرك؛ أن يرى معبوده من دون اهللا معه يف نار جهنم فتزيد 
جهنم أَنتم لَها  إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب﴿ :ويعظم البالء قال تعاىل ،احلسرة

  .عيسى بن مرميوالنصارى أشركوا مع اهللا بعبادة املسيح  ]٩٨سورة األنبياء، [  ﴾ وارِدونَ
ولَما  ﴿:ن اهللا قال تعاىل يف سورة الزخرفوقد استثناه اهللا من مصري اآلهلة املعبودة من دو

ي هنم كمثَلًا إِذَا قَوم ميرم ناب رِبونَ ضد٥٧(ص ( وهبرا ضم وه أَم ريا خنتهقَالُوا أَآلو
إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَلًا لبنِي ) ٥٨(لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصمونَ 

وإِنه لَعلْم  )٦٠(كَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَولَو نشاُء لَجعلْنا منكُم ملَائ) ٥٩(إِسرائيلَ 
 يمقتساطٌ مرذَا صه ونبِعاتا ونَّ بِهرتمفَلَا ت ةاعلس٦١(ل ( لَكُم هطَانُ إِنيالش كُمندصلَا يو

 بِنيم ودجِ) ٦٢(ع قَالَ قَد اتنيى بِالْبيساَء عا جلَمو ضعب لَكُم نيأُبلو ةكْمبِالْح كُمئْت
 ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يهفُونَ فلتخي تذَا ) ٦٣(الَّذه وهدبفَاع كُمبري وبر وه إِنَّ اللَّه

 يمقتساطٌ مري) ٦٤(صلَّذلٌ ليفَو نِهِميب نم ابزالْأَح لَفتمٍ فَاخوذَابِ يع نوا مظَلَم ن
  ]٦٦-٥٧الزخرف، [ ﴾هلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ ) ٦٥(أَليمٍ 

 [ ﴾ إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ﴿ فلما نزلت آية
  ]٩٨األنبياء،  سورة

الء النصارى قد ؤوه ،وقالوا له إنك تزعم أننا وآهلتنا يف النار rجاء مشركي قريش إىل النيب 
  . عبدوا املسيح وهو خري من آهلتنا فيكون يف النار معها

 اهللا رسول وجلس«: اآلية من رواية ابن إسحاق فقال ذكر ابن كثري يف تفسريه سبب نزول هذه
r ويف معهم، جلس حىت احلارث بن النضر فجاء املسجد، يف املغرية بن الوليد مع يوما بلغين فيما 

 اهللا رسول فكلمه احلارث ابن النضر له فعرض r اهللا رسول فتكلم قريش، رجال من واحد غري الس
r وعليهم عليه تال مث أفحمه، حىت﴿نهج بصح اللَّه وند نونَ مدبعا تمو كُما إِنلَه متأَن م

   بن الوليد فقال،جلس حىت التميمي الزبعري بن اهللا عبد وأقبل r اهللا رسول قام مث اآليات  ﴾ وارِدونَ
 من نعبد وما أنا حممد زعم وقد قعد، وما املطلب عبد البن احلارث بن النضر قام ما واهللا :له املغرية
 ما أكل حممدا سلوا خلصمته وجدته لو واهللا أما :ريالزبع بن اهللا عبد فقال جهنم، حصب هذه آهلتنا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 املسيح تعبد والنصارى عزيرا، تعبد واليهود املالئكة، نعبد فنحن عبده، مع جهنم يف اهللا دون من يعبد
 قد أنه ورأوا الزبعري، بن اهللا عبد قول من الس يف معه كان ومن الوليد فعجب مرمي، بن عيسى
 فإم عبده، مع فهو اهللا دون من يعبد أن أحب من كل فقال r اهللا وللرس ذلك فذكر وخاصم، احتج
إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى ﴿ وجل عز اهللا نزلأف بعبادته أمرهم ومن الشيطان يعبدون إمنا

 على مضوا الذين والرهبان األحبار من معهما عبد ومن وعزير عيسى أي ﴾أُولَئك عنها مبعدونَ 
 أم من يذكر فيما ونزل اهللا، دون من أربابا الضاللة أهل من بعدهم من فاختذهم وجل، عز اهللا طاعة

 ﴾وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ ﴿ اهللا بنات وأم املالئكة، يعبدون
 ومن الوليد وعجب اهللا دون من يعبد وأنه،u عيسى مرأ من يذكر فيما ونزل اآليات ]٢٦: األنبياء[

: الزخرف[﴾ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك منه يصدونَ ﴿ وخصومته حجته من حضره
١( ]٥٧(.  

اليت هي يف املوضع العريب لغري ) ما(كورة إمنا عرب اهللا فيها بلفظة واآلية املذ: ويقول الشنقيطي
تعبدون وذلك صريح يف أن املراد ) ومن(مل يقل ٩٨: األنبياء ﴾﴿إِنكُم وما تعبدونَ  قالء ألنه قالالع

كما أوضح تعاىل أنه مل يرد ذلك بقوله تعاىل  ،وأنه ال يتناول عيسى وال عزيرا وال املالئكة ،األصنام
  .)٢(آليةا ﴿إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى ﴾ :بعده 

 وجاء عابديها، مع النار يف تكون اهللا دون من املعبودات أن الصحيحة األحاديث يف جاء وقد
 احلاكم رواه ما ذلك ومن راض، غري وهو اهللا دون من عبد ممن وغريه u لعيسى ذلك يف االستثناء

ون اللَّه حصب جهنم إِنكُم وما تعبدونَ من د﴿ نزلت ملا«: قال عنهما اهللا رضي عباس بن عن
 هؤالء كان لو فقال اهللا، دون من يعبدون وعزير وعيسى املالئكة املشركون فقال﴾ أَنتم لَها وارِدونَ

﴿إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها  فرتلت قال وردوها ما آهلة يعبدون الذين
  .)٣(»واملالئكة وعزير عيسى] ١٠١االنبياء، سورة[ ﴾مبعدونَ 
  
  

  

                                      
 .١٣٢/ ٤ كثري ابن فسريت)  ١(

 .١٥٣٥،١٥٣٣أضواء البيان ،الشنقيطي، ص)  ٢(

 .صحيح :الذهيب قال.خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا احلاكم قال. ٢/٤١٦ األنبياء سورة تفسري الصحيحني، على املستدرك)  ٣(
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أن النصاري سيتبعون الصليب إىل  اخلدري سعيدغري أنه جاء يف صحيح البخاري من حديث أيب 
 رؤية يف تضارون هل قال القيامة؟ يوم ربنا نرى هل اهللا رسول يا قلنا: قال اخلدري سعيد أيب عن «النار

 كما إال يومئذ ربكم رؤية يف تضارون ال فإنكم قال .ال ؟قلنا صحوا كانت إذا والقمر الشمس
 أصحاب فيذهب .يعبدون كانوا ما إىل قوم كل ليذهب مناد ينادي قال مث .رؤيتهما يف تضارون
 .)١(»آهلتهم مع آهلة كل وأصحاب ،أوثام مع األوثان وأصحاب ،صليبهم مع الصليب

  .ا يعقل أو مل تكن كذلك إن كانت مموذا يتبني أن هناك فرق بني املعبودات من دون اهللا
وبني من عبد ومل يعلم ومل يكن  ،)٢(بعبادته من الطواغيت ا بني من عبد وهو راضكما هناك فرق
  .راض عن عبادم له

وغري راض بالعبادة له من دون  ،والقسم الثاين وهو من كان مطيعا هللا :يقول حافظ احلكمي 
  ...راء ممن عبدهم يف الدنيا واآلخرةوغريهم فهم ب ،ئكةواملال ،وعزيز ،ومرمي ،كعيسى ،اهللا

إِنكُم ﴿ :تعاىل قوله فيشملها يعقل ال مما وغريها واألحجار األشجار من العاقل غري وأمامث يقول 
ةً ما لَو كَانَ هؤلَاِء آله) ٩٨(وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ 

 دون من عبدها من ا يعذب وإمنا فيها أرواح ال األحجار ولكن ﴾وردوها وكُلٌّ فيها خالدونَ 
﴿يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس  :تعاىل قال كما .اهللا

  .)٣(لة مث ساق على ذلك األد... والْحجارةُ ﴾
 هذا فإمنا اهللا مع أو اهللا دون من عبده من يرى عندما الكافر أن هذا على زيادة تيمية ابن يبني مث

 ال من يعذب كيف إذ .فاسد قياس فهو املعبودات من غريه على u عيسى قياس وأما عذابه يف زيادة
 مبجرد األصل يف العلة أن وظن ،املشركني آهلة على املسيح قاس ملا الزبعري ابن وأن ،التعذيب يستحق
 آلهلة مثال املسيح فجعل ،اآلخرة يف يعذب فإنه اهللا غري معبود كل يقتضي ذلك وأن ،معبودين كوم

    .األصل على الفرع قياس عليه قاسهم املشركني
 .)٤(حمضا جدال إال قاسوه ما القائسني هؤالء أن بني اهللا وأن األدلة ذكر مث 

أو دونه  ،من مصري املعبودات اليت اختذت آهلة مع اهللا uتعاىل لعيسى فظهر بيان استثناء اهللا 
نسأل اهللا الثبات  ،حيث سيجعلها اهللا يف النار مع عابديها زيادة يف العذاب ويف التنكيل م يف نار جهنم

  .إىل أن نلقاه

                                      
 .٩/١٢٩﴾ ناظرة را إىل ناضرة يومئذ ﴿وجوه: تعاىل اهللا قول باب - التوحيد كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .٣/١٢٨األثر غريب يف النهاية. وغريها األصنام من يعبدونه كانوا ما وهي طاغية: الطواغيت)  ٢(

 .٢٤٣ - ٢٤٢/ ١الشيخ ،آل التوحيد كتاب شرح:  وانظر ٤٨٨ -٢/٤٨٧ احلكمي ،حافظ القبول معارج: انظر )  ٣(

 .٢٢٥  - ٢٢٢/ ١  تيمية ابن ، الصحيح اجلواب)  ٤(
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 ،بن مرميجيب على املسلم اعتقاده يف عيسى وذا املبحث ينتهي احلديث يف الباب األول عن ما 
  .uمن حني البشرى به وإىل وفاته  uوكيف بني الكتاب والسنة أمر عيسى 

 الرد مع والسنة الكتاب هابين كما الستة، اإلميان أركان يف النصارى معتقدات عن احلديث وبقي
ذَلك عيسى ﴿ .الثاين الباب حديث سيكون والذي فيها، الصحيحة العقيدة فيه خالفوا فيما عليهم
نونَ  ابرتمي يهي فالَّذ قلَ الْحقَو ميرإِذَا ) ٣٤(م هانحبس لَدو نذَ مختأَنْ ي لَّها كَانَ لم

  ]٣٥-٣٤ مرمي، سورة[  ﴾قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 
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 حىت والشريعة، العقيدة يف التحريف دخله مث التوحيد u املسيح به بعث الذي الدين أصل
 بعدة الوثنية إىل التوحيد من خروجه وكان ،u عيسى به جاء الذي الدين إىل بصلة ميت ال أصبح
  .البحث من سيظهر كما ووسائل عوامل

 تواىل فقد.  السنني وآالف مبئآت القدمية للوثنيات النصارى عقائد مشاة يف التحقيق عند أما
 علماء من املنصفني أو املسلمني، علماء من سواًء النصارى عقائد جذور حتقيق يف نالباحثو ذلك على

قَالَت الْيهود عزير ابن و ﴿:تعاىل بقوله األساس هذا إىل تعاىل اهللا أشار وقد. النصارى ومفكري
كَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضي هِماهبِأَفْو ملُهقَو كذَل اللَّه ناب ِسيحى الْمارصالن قَالَتو وا اللَّه

  ]٣٠ التوبة، سورة[ من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ﴾
 أو العقائد يف سواء النصرانية الديانة يف الوثنية العقائد جذور نع باختصار هنا أحتدث وسوف

  :البحث ثنايا يف التفاصيل تاركة الشرائع
  : النصرانية وبني الوثنية والطقوس والشعائر العقائد بني الشبه أوجه

 نوداهل عند الوثنية العقائد يف) القدس وروح واإلبن األب( األقانيم املثلث باإلله القول: التثليث -١
 أودين( االسكندنافيون وعند) واهرمان ومترات أوزمرد( الفرس وعند) وسيفا وفشنو برمهة(

 . وغريهم)  وفرى وتورا

 البشر خيلص كي باملسامري ثقب) فشنو( أن اهلنود فعند: اخلطيئة عن فداء ذبيحة اآلهلة أحد تقدمي -٢
 علي تقع العامل هذا يف ارتكبت اليت اآلثام كل دعوا قال) بوذا( أن البوذيني وعند ذنوم، من
 الناس لينال ذبيحة النفس لتقدمي مثال أعظم) أوزريس( أن املصريني وعند .العامل خيلص كي
 .والفادي الكلمة مترا يعتربون والفرس. احلياة

 موت عند حدثت اليت الظلمة ذلك ومن: للعامل املخلصني أحد موت عند حدثت اليت الظلمة -٣
 . الشمس أظلمت) كيرييينوس( الرومانيني إله موت عندو الصليب، على) كرشنة(

 ظهر اإهل) كرشنة( أن اهلنود عند: الناس عن فداء أنفسهم قدموا الذين اآلهلة أحد والدة -٤
). مايا( من وولد وجتسد األرض إىل ونزل الفردوس ترك) وبوذا( ،)ديفاكي( من وولد بالناسوت

 ).ميشابويح( يسمونه بشرية أم من ولد بالناسوت ظهر إله يعبدون أمريكا وهنود

 عند ظهورها: مثل اآلهلة أحد بوالدة احلكماء اوس واستدل الشرق يف ظهرت اليت النجوم -٥
 .وغريهم الصينيني لدى) يو( ووالدة اهلنود، لدى) كرشنة( والدة
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 ةوالد عند ظهورها مثل: اآلهلة أحد والدة عند وتقدسه اهللا تسبح ظهرت اليت السماوية اجلنود -٦
 .وغريهم) كونفوشيوس( الصينيني وإله ،)أوزوريس( املصريني إله

 ). وبوذا كرشنة،( مثل:باهلدايا هوإكرام اإلهلي الطفل على االستدالل -٧

 حظرية يف وضع مث غار يف) كرشنة( ولد: مثل بالناسوت ظهروا الذين اآلهلة بعض والدة حمل -٨
 .كهف يف لدو الفرجنيني إله) أتيس(و غار، يف ولد) متراس(و غنم،

 إله) كونفوشيوس( و املصريني إله) حورس( مثل: ملوكانية ساللة من أا اآلهلة عن القول -٩
 .وغريهم) كرشنة(و الصينيون

 وحياة. )كرشنة( والدة عند مثل: املتجسدة اآلهلة قتلل واجلبابرة امللوك بطلب الوثنيني اعتقاد - ١٠
 . املصريني إله) حورس(و. باألخطار حمدقة كانت) بوذا(

 .يوماً أربعني وصيامهم املذكورين اآلهلة ألبناء الشيطان جتربة - ١١

 وغريهم املذكوريني اآلهلة مثل. األموات خالص ألجل اجلحيم إىل املتجسدين اآلهلة أبناء نزول - ١٢
 . املكسيكيني خملص) كوتزلكوتل( مثل

 .األموات بني من اآلهلة أولئك قيام - ١٣

 . للدينونة ثانية العامل هذا ىلإ األموات بني من قامت اليت اآلهلة جميء - ١٤

 . اآلشوريني إله) ونرودك وأوزمرد كرشنة( مثل: للكائنات واملصور اخلالق هو اإلبن بأن اإلعتقاد - ١٥

 التعميد من واهلنود لرومانينيوا واليونانيني واملصريني الفرس عند كما :اخلطيئة إلزالة العمادة - ١٦
 باملاء والتغطيس خمصوصة صلوات الكهنة وقراءة املذابح على البخور وحرق الشموع وإيقاد
 .النصارى عليه ملا مطابقة نسخة هو مما وغريها. )١( املقدس واملاء مرات ثالث

 وأساليب بوسائل إليها دخلت نصرانية عقائد بعد فيما كانت واليت الوثنية األمور أهم هذه       
  .  وثنية طقوس إىل مساوي دين من نقلتها حىت متنوعة

    
 
  
  
  
  

  

                                      
 .١٣٨- ٢٩ص، )٢٠٠٥اجليزة، الطبعة األوىل،  -مكتبة النافذة، مصر ( مد طاهر النتر، العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية،حم)  ١(
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فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ  ﴿ :تعاىل قال
  ] ٣١ الروم سورة[ ﴾للَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ لخلْقِ ا
  .عليه منهم امليثاق وأخذ التوحيد، على الناس فطر أنه تعاىل اهللا يبني وغريها اآلية ذه  

 اهللا بعث رائيلإس بنو احنرف فلما إليه، تردهم الرسل إليهم اهللا بعث عنه الناس احنرف وكلما
 من هلم وشرع له، شريك ال وأنه وحده بعبادته فيها وأمره التوراة، معه وأنزل إليهم، u موسى
 الفساد فيهم فكثر الرسل بعد الناس يعتري ما اعتراهم ذلك ومع. ومآهلم حاهلم به يصلح ما الشرائع

  .u مرمي بن عيسى لهورسو عبده اهللا بعث أن إىل.  إليهم الرسل إرسال تواىل مع واالحنراف
وخفف هلم من الشريعة املوسوية  ،فجدد هلم أمر دينهم وأمرهم بالتوحيد وإفراد العبودية هللا تعاىل

  .عوهم إىل ذلك حىت رفعه اهللا إليهما خفف، وبقي فيهم يد
  . ه من بعده كذلك على ما جاءهم به من البينات والتوحيدووبقي حواري

ما صرف دعوة  ،اد والنكبات ودخول غريهم من األمم فيهممث حصل لبين إسرائيل من االضطه
  .وحاد بشريعته عن احلق الذي به أمر أتباعه ،uعيسى 

حىت أصبح ديناً آخر ال  ،ودخلته اجلهالة والكيد والتحريف ،وبدأ يضعف التوحيد ،فتغري الدين
  .ميت إىل التوحيد بأدىن صلة

، uمل يكن دفعة واحدة عقب رفعه  أن التثليثرغم  !!د إىل التثليثفكان االحنراف من التوحي
  .بل كان هذا االحنراف حسب العوامل املؤثرة يف احنرافهم

سواء استطاعوا إظهاره أو مل يتمكنوا من ذلك يف  ،ومع ذلك فقد بقيت فرق منهم على التوحيد
الحنراف بقي السمة إال أن ا ،وال زال من أتباعها من ينادي به بني الفينة واألخرى ،أول أمر النصرانية

  . الظاهرة يف الديانة النصرانية على مر عصورها
 ،وإليه ينادون ،وأصبحوا به يبشرون ،ولعل آخر ما كان من معتقدهم الذي عليه أمجعوا أمرهم

  .وروح القدس ،واالبن ،الذي يقول وحدانية يف ثالثة وهم اآلب) التثليث(هو
وما أصابه من حتريف من مجيع طوائف وفرق  ،ان باهللاوقد تناول اإلسالم معتقد النصارى يف اإلمي

  أو احلديثة واليت كانت زمن  ،سواء القدمية واليت قد اندثر بعضها ومل يبق هلا أثر على النصارى ،النصارى
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عند  والقائلة بالتثليث الذي إليه تنصرف مجيع األذهان ،، وإىل وقتنا احلاضرrبعثة الرسول
  .بهاستعمال مصطلحه والتعبري 

حيسن أن أذكر ما قالوه يف  ،وقبل بيان أقوال النصارى يف التثليث املوجود حالياً والتعريف به
  .والذي ورد ذكره يف القرآن الكرمي على وجه اإلمجال uمعتقدهم يف عيسى 

ألنه وإن اشترك يف النتيجة من االحنراف إال أنه قد كان قوال مستقالً يف زمن أو يف طائفة منهم  
  .ام القول بالتثليث كما سيأيتقبل إمت

  : وذا أمجل احلديث يف ثالثة أقوال للنصارى يف جانب اإلميان باهللا وتوحيده وهي كما يأيت
  .ابن هللا سبحانه وتعاىل uالقول بأن عيسى  :أوالً
  . هو اهللا uالقول بأن عيسى : ثانياً
  . ها السالمالقول ب إلوهية مرمي علي: ثالثاً

  .ابن هللا سبحانه وتعاىل uقول بأن عيسى ال: القول األول
 ،بل أا سبقت القول بإلوهيته ،ابن اهللا مبكراً يف العقيدة النصرانية uلقد بدأ القول بأن عيسى 

  .uوكانت توطئة له ومقدمة يف تسلسل احنراف الدين الذي جاء به املسيح 
وهي تبني وجود  ،ذلك وقد اشتمل العهد اجلديد من الكتاب املقدس على عدد من النصوص يف

هللا جتاه القائلني  uوأن هناك من ينكر القول ببنوة عيسى  ،اخلالف بني النصارى يف هذه القضية
قد صار اآلن أضداد للمسيح كثريون من هنا « :واملنصوص عليه يف رسالة يوحنا حيث يقول ،ببنوته

من هو .... وا منا لبقوا معنالو كان منا خرجوا لكنهم مل يكونوا منا ألم ،نعلم أا الساعة األخرية
كل من  ،واالبن ،؟ هذا هو ضد املسيح الذي ينكر األبإال الذي ينكر أن يسوع هو املسيح! الكذاب

  .)١(»ومن يعترف باالبن فله األب أيضاً ،ليس له األب أيضاً ،ينكر االبن
هذا ( :السحابة قائالً وصوت من ،إذا سحابة نرية ظلتهم !وفيما هو يتكلم«وجاء يف إجنيل مىت  

  .)٢(»)هو ابين احلبيب الذي به سررت له امسعوا
أو  إن الرب يسوع أعظم من جمرد قائد عظيم وأعظم من مثال صاحل«: يقول شارحو هذا النص

  .)٣(»نيب فهو يف احلقيقة ابن اهللا
ك أيضاً فلذل ،وقوة العلي تظللك ،الروح القدس حيل عليك« يف حديث امللك ملرمي: ولوقا يقول

  . )٤(»!قدوس املولود منك يدعى ابن اهللال
                                      

 .٢٣-١٨: ٢ األوىل الرسول يوحنا رسالة)  ١(

 .٥: ١٧ مىت)  ٢(

 ). مصر -القاهرة ديا،مي ماستر شركة واجلمع لتعريب( العلماء، من جمموعة املقدس، للكتاب التطبيقي التفسري)  ٣(

 .٢٢: ١٠ لوقا وانظر ٣٥: ١ لوقا)  ٤(
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  .)١(»...ا جاء ملء الزمان أرسل اهللا ابنهومل«وبولس يقول 
فبينما تقتصر األناجيل  ،وإن كنا نالحظ أن هذه األناجيل األربعة تتفاوت يف تقرير هذه العقيدة«
 إلوهية لعقيدة  اقد زاد عليها تقريرجند أن يوحنا  ،على تقرير عقيدة البنوة) ىت ومرقس ولوقام(الثالثة 

  .)٢(»منفرداً وحده بتقرير هذه العقيدة ،املسيح أيضاً
وأم  ،باطلهمابن هللا تعاىل مع بيان  uوقد جاء القرآن والسنة بذكر من ادعى أن املسيح 

صارى الْمِسيح ابن اللَّه وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت الن ﴿  :ل تعاىلمقلدون لغريهم قا
 ﴾ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 

  ]٣٠، التوبه سورة[
  :القول بأن عيسى عليه السالم هو اهللا: القول الثاين

 إلوهيةفقد قال بعض النصاري ب ،رته كما يف الوقت احلايلقبل أن يسود القول بالتثليث بصو
ليس  ،وال أنه إبن اهللا ،روح القدس إلوهية من غري ذكر  –تعاىل اهللا عن قوهلم  -وأنه اهللا  uعيسى 

بقي العامل بال مدبر ثالثة  فقد ،بل إنه اهللا نفسه وعندما صلب وقتل )٤(وال اإلحتاد )٣(عن طريق احللول
  .أيام

وأن اهللا تعاىل  ،أن املسيح هو اهللا تعاىل نفسه )٥(وقالت اليعقوبية«: الفرقة يقول ابن حزم ويف هذه
مث قام  ،بال مدبر )٦(والفلك ،وأن العامل بقي ثالثة أيام بال مدبر ،عن عظيم كفرهم مات وصلب وقتل

ان يف بطن مرمي وأنه تعاىل هو ك ،وأن احملدث عاد قدميا ،وأن اهللا تعاىل عاد حمدثا ،ورجع كما كان
  .مصر ومجيع النوبة ومجيع احلبشةل وهم يف أعما ،حمموال به
  

                                      
 .٤:٤ غالطية)  ١(

 ٣٢٠/ ١).  م٩٩٧ - هـ١٤١٧ القرى، أم جامعة مطابع( النصرانية، من تيمية ابن موقف زامل، اهللا عبد الرمحن عبد مرمي/ د)  ٢(

 - ٢ الكوز يف املاء كحلول لآلخر ظرفا اجلسمني أحد كون عن عبارة اجلواري احللول -١ إىل احللول اجلرجاين قسم: احللول)  ٣(
 به ويقصد الورد يف الورد ماء كحلول اآلخر إىل إشارة أحدمها إىل اإلشارة تكون حبيث اجلسمني احتاد عن عبارة السرياين احللول
. الناسوت يف الالهوت باحتاد عرفي ما وهو اإلهلية، الذات يف اإلنسانية الذات تتالشى حبيث فيه وامتزاجه املخلوق يف اخلالق  جتسد

 .٢/١٠٥٩ امليسرة املوسوعة. ١/٦٠٩التعريفات:وانظر١/٢٩٥ التعاريف

 حىت واختالطهما الشيئني امتزاج االحتاد وقيل فصاعدا، االثنني من العدد يف إال يكون وال واحدا، الشيئني جعل االحتاد: اإلحتاد)  ٤(
 .١/١٤ لتعريفاتا ،١/٣١ التعاريف انظر. واحدا شيئا يصريا

 امللل يف الفصل. تامة وحشية منافرة واحلس العقل نافرت فرقة وهم بالقسطنطينية راهباً كان الربذعاين، يعقوب أصحاب: اليعقوبية)  ٥(
 .٦٦/ ١ حزم، ابن والنحل،

 .١٢٥٩/ ٢ احمليط القاموس. النجوم مدار هي ويف: الفلك)  ٦(
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ويلزم هؤالء القوم أن يعرفونا من دبر السموات واألرض وأدار الفلك هذه الثالثة «مث يقول 
  .)١(»عن ذلك علوا كبريا األيام اليت كان فيها ميتا تعاىل اهللا

سيح هو وأن منهم من قال بأن امل ،uة يف عيسى وهو ينقل تفرق اليعقوبي )٢(ويقو الشهرستاين
وهو الظاهر جبسده  ،فصار اإلله هو املسيح ،قالوا انقلبت الكلمة حلما ودما«: اهللا ال على سبيل اإلحتاد

 ﴾لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم  ﴿   بل هو وعنهم اخربنا القرآن الكرمي
  ]٧٢ املائدة سورة[

ال على طريق  ،فصار الناسوت املسيح مظهر اجلوهر )٣(ومنهم من قال ظهر الالهوت بالناسوت
وهذا كما يقال  بل صار هو هو ،وال على سبيل احتاد الكلمة اليت هي يف حكم الصفة ،حلول جزء فيه

  uل عن جربيل خرب الترتيوكما أ ،أو ظهر الشيطان بصورة حيوان ،نسانظهر امللك بصورة إ
  . )٤( ﴾ فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا﴿

أو ألوهيته على سبيل  ،سواء أكان مقصودهم أنه اهللا نفسه ،إلوهية فيظهر من هذا القول بال
كدين اعتمد رمسياً  uعيسى  إلوهية وذلك أن تقرير  ،أنه سبق القول بالتثليث بزمن ،احللول واإلحتاد

  .كما سيأيت) نيقية(يف جممع  ،ومعاقبة من خيالفه ،هجيب على النصارى إتباع
 بل قد قيل قبله كما قيل ببنوة عيسى  ،ل ذا القول إال يف هذا امعوليس معىن هذا أنه مل يق 

u، حىت تقرر هذا يف  ،روح القدس و إلوهية ،املسيح إلوهية إال أنه الزال هناك من ينكر القول ب
  .خيالف القول بالتثليث ومت لعن وطرد كل من ،اامع

كانت الكنائس النصرانية يف اجليل الرابع متوزعة بني حزبني «: )٥(يقول حممد فريد وجدي 
  .)٦(»واآلخر ينكرها  ،أحدمها يقر بإهلية املسيح

  

                                      
 .٤٩/ ١ حزم ابن والنحل، امللل يف الفصل)  ١(

 الفهم قوي احملفوظ كثري والنحل امللل كتاب له التصانيف وصاحب الكالم أهل شيخ: الشهرستاين امحد بن الكرمي عبد بن حممد هو)  ٢(
 ).٣/٣١ النبالء أعالم سري)  ( هـ٥٤٩( ومات) هـ٤٦٧( سنة ولد الوعظ مليح

) الالهوت( اإلهلية الطبيعة فاحتدت إنسانية وطبيعة إهلية طبيعة له أن مؤداها املسيح يف النصارى لعقيدة مصطلح: والناسوت الالهوت)  ٣(
 .١١٦٧/ ٢ امليسرة املوسوعة) . الناسوت( بناسوته واختلطت املسيح جبسم

 ) هـ ١٤٠٤ بريوت، املعرفة، دار( كيالين، سيد حممد: حتقيق والنحل، امللل الشهرستاين، أمحد بكر أيب بن الكرمي عبد بن حممد)  ٤(
٢٢٦ -١/٢٢٥. 

 عاش العشرين القرن معارف دائرة:تصانيفه من اإلسكندرية يف ونشأ ولد صحايف كاتب حكيم عامل: وجدي مصطفى بن فريد حممد)  ٥(
 .)٣/٥٨٦ املؤلفني معجم) ( هـ١٣٧٣-١٢٩٢( عامي بني

 دار( التثليث، إىل التوحيد من نصرانيةال احلاج، أمحد حممد .د من نقال ٢٠٣/  ١٠وجدي فريد حممد ،العشرين القرن معارف دائرة)  ٦(
 .١٦٦ص )م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ الثانية، الطبعة دمشق، القلم،
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  :القول بإلوهية  مرمي عليها السالم: القول الثالث
 ،uمن دون اهللا مع ابنها عيسى من تعظيم النصارى ملرمي عليها السالم أن جعلها بعضهم إهلا 

وإن  ،والذي مازالت رواسبه موجودة يف الفكر النصراين إىل وقتنا احلاضر ،ويرجع ذلك إىل تقديسها
  .عليه اخلفاء منذ زمن ليس بالقريبكان القول بإلوهيتها قد ظهر 

: ول ض الفرق النصرانية فيقيتحدث اإلمام ابن حزم عن وجود من أله مرمي عند حديثه عن بع
   )١(»وهذه الفرقة قد بادت .وهم يقولون أن عيسى وأمه إهلان من دون اهللا عز وجل .ومنهم الرببرانية«

وإِذْ  ﴿ :من دون اهللا يف قوله تعاىل اوقد ورد النص من القرآن الكرمي فيمن اختذ املسيح وأمه إهل
اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَالَ  قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ

سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في 
  ] ١١٦ده املائ سورة[﴾ نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ

قائال له يوم القيامة حبضرة من  عيسى بن مرميمما خياطب اهللا به عبده ورسوله « : يقول ابن كثري 
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي  ﴿اختذه وأمه إهلني من دون اهللا

د ننِ ميإِلَه يأُمواللَّه ديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رءوس  ] ١١٦ املائدة سورة[ ﴾ ون وهذا
  .)٢(»وغريه األشهاد هكذا قاله قتادة

ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله  ﴿:وقد رد اهللا عليهم يف قوله تعاىل 
ا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وسثُالر اتالْآي ملَه نيبن فكَي ظُران امالطَّع ى أْكُلَانأَن ظُران م

  ]٧٥ املائدة سورة[ ﴾يؤفَكُونَ
وإن كان من ذكرها يف  ،وقد أوشكت هذه الفرقة على االنقراض يف اية القرن الرابع امليالدي«

  .rرسول القرآن الكرمي أنه كان ال يزال ملذهبها أتباع يف عهد ال
يف معظم الفرق  .ومهما يكن من شيء فإن االجتاه إىل تقديس مرمي قد ترك آثاراً ورواسب كثرية

وتتمثل هذه اآلثار والرواسب يف عدة معتقدات، وطقوس، وأعياد خاصة بالسيدة مرمي تعتنقها  ،املسيحية
  .)٣(»اضر، باستثناء فرقة الربوتستانتوتقيمها مجيع فرق النصارى يف الوقت احل

                                      
 .٤٧/ ١   حزم والنحل،ابن امللل يف الفصل)  ١(

 .٢/١٢١ كثري ابن تفسري)  ٢(

 .٢٢٠ص العبادي سارة ،u املسيح من والنصارى اليهود موقف من نقال ١٠٧ ص وايف علي املقدسة، األسفار)  ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وبعد بيان بدايات أقواهلم يف التوحيد واحنرافهم فيه ننتقل إىل القول الذي ساد على مجيع األقوال 
وأصبح السمة األساسية يف النصرانية على اختالف فرقها وطوائفها أال وهو القول بالتثليث وهو عنوان 

 .مما يتعلق به ؟ إىل غري ذلكملطلب التايل الذي سيكشف كيف نشأ؟ وما معناه؟ ومدى صحتها
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فبدون التثليث ال ميكن أن  ،وحقيقتها ،وجوهرها ،عقيدة التثليث هي صلب العقيدة النصرانية
  .وهو الركن األول الذي جيب اإلميان به ،أو من يدين ا ،تكون هناك نصرانية

ولذلك فإنين سأمجل  ،حول عقيدة التثليث ،ما بني مطول و خمتصر ،وقد كتبت الرسائل والكتب
مل تستوعبها  اليت ،من غري التفصيالت الدقيقة ،القول فاملهم من البحث مجع أصل املسألة ونقضها

  .قوال النصارى فيه واختالفهم حولهوأ ،الرسائل املخصصة لكثرة شعبه
 ،واملقصود منهمن حيث املعىن  ،هلذا سيكون الكالم حول هذه العقيدة من عدة جوانب فقط

  هي مصادر النصرانية يف التثليث وعالم يعتمدون فيها؟ واملسألة الثالثة ما ،ومسألة النشأة والتطور
  :معىن التثليث

ألنه ال يعقل أو يدرك هذا السر يف  ،عسري على النصارى أن يوجدوا معىن للتثليث صحيح
وبقي إدراك كنه  ،على قدر وسعهم ،لهومع ذلك فقد اجتهدوا ومن وقت مبكر إلجياد معىن  ،النصرانية
  .ا يأذن اهللا يف بيانه كما يقولونعندم ،حقيقته

وروح  ،واالبن ،وهم اآلب ة يف واحدويعين ذلك اإلميان بثالثة آهل! فالتثليث هو التوحيد 
  . القدس

عقيدة عرف قانون اإلميان هلذه ال: )التثليث(الثالوث األقدس «: يقول قاموس الكتاب املقدس
متساويني يف القدرة  ،جوهر واحد ،إله واحد. وروح القدس ،واالبن ،نؤمن بإله واحد اآلب: (لقولبا

  .)واد
يعلنها الكتاب يف صورة شخصيات  ،ويف طبيعة هذا اإلله الواحد تظهر ثالث خواص أزلية

أعلنه لنا الكتاب يف  ،ليست إال حقاً مساوياً ،ومعرفتنا ذه الشخصية املثلثة األقانيم ،متساوية) )١(أقانيم(
ص العقيدة وميكن أن نلخ .لكنه قدمه يف العهد اجلديد واضحاً ،العهد القدمي بصورة غري واضحة املعامل

  :يف هذه النقاط التالية
 .نا ثالث شخصيات يعتربهم شخص اهللالكتاب املقدس يقدم ل )١
  .لواحدة عن األخرىشخصيات متميزة اهؤالء الثالثة يصفهم الكتاب املقدس بطريقة جتعلهم  )٢
 .ؤقتاً أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقيهذا التثليث يف طبيعة اهللا ليس م )٣
 .هذه الشخصيات الثالثة جوهر واحد هذا التثليث ال يعين ثالثة آهلة بل إن )٤

                                      
 غريها إىل واحدة طبيعة أو متميزة ذوات هي هل تفسريها يف خمتلفة النصارى وفرق أساسي شخص معناها سريانية كلمة: األقانيم)  ١(

 .٢/٩٧٦امليسرة املوسوعة. االختالفات من
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 .وروح القدس متساوون ،واالبن ،الشخصيات الثالث اآلب )٥
املفتاح لفهم باقي العقائد  بل باألحرى أا تقدم لنا ،وال يوجد تناقض يف هذه العقيدة )٦

 .)١(»املسيحية
وهلذا فإن علماء النصرانية حياولون أن يوجدوا قناعة لدى أنفسهم ومن يدعون بأن هذه العقيدة 

وسيأيت الزمن الذي يدركون فيه  ،فألجل أا سر من أسرار اهللا ،أو يبدوا عليها التناقض ،حني لن تفهم
 .ملستقبلمبا سيفيض عليهم يف ا ،هذه العقيدة

بل إله واحد يف ثالثة أقانيم ، تعين عقيدة الثالوث أن لنا ثالثة آهلة ال«: يقول القس حبيب سعد
اجلامع هو أن تعبد إهلا واحدا يف  اإلميان«: دة أحسن تعبري قانون ماراثناسيوسوقد عرب عن هذه العقي

ولالبن  ،فإن لألب أقنوما على حده. يم وال نفصل اجلوهر نال خنلط األقا ،وثالوثنا يف وحدانية ،ثالوث
واد متساو  ،وروح القدس كله واحد ،واالبن ،ولكن الهوت اآلب. وللروح أقنوما آخر ،أقنوما آخر

... ليسوا ثالثة آهلة بل إله واحدولكن  ،والروح القدس إله ،واالبن إله ،اآلب إله. واجلالل أبدي معا
الدين اجلامع ... ليسوا ثالثة أرباب بل رب واحدن لك. والروح القدس رب ،رب واالبن ،اآلب رب

      .)٢( »ثالثة أرباب أو ،ينهانا عن أن نقول بوجود ثالثة آهلة
وكل لسان يعجز . كسر الثالوث األقدس غري مدر إن«: اخلوري يف سر الثالوث األقدس ويقول

ومعرفتنا حمصورة يف  ،جداًبينما عقل اإلنسان حمدود  ،الن اهللا غري حمدود ،عن أن يقوم حبق تفسريه
  . حدود ضيقة
ن الرب قال بفم أشيعا أل ،فليس من طريقة تشبه أو متثل ا ميكننا أن نقترب من هذا السر وعليه

قد وعد بأنه  ،ألجل تعزيتنا وراحة بالنا ،غري أن الروح القدس )٣()مبن تشبهونين أو مبن متثلونين(النيب 
ننظره  ،فما ننظره اآلن بطريقة غامضة وكما يف لغز. عرفة كاملة وحيةمب ،يف احلياة اآلتية ،ينري عقلنا

قاله الرسول  وهاك ما. بسبب صرب إمياننا ،وسنبهج ونفرح باملكافأة الكرمية ،حينئذ بكل وضوح وجالء
  .)٤()عرف بعض املعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفتاآلن أ(ذا الشأن 

نه إذا ظهر نكون مثله ألننا نراه كما لكن نعلم أو(بيب يف رسالته األوىلوقال يوحنا احل
  .)٦(»)٥()هو

                                      
 الطبعة دىن،بريوت،األ الشرق يف الكنائس جممع( املقدس، الكتاب قاموس الالهوتيني، ومن االختصاص ذوي األساتذة من خنبة)  ١(

 .٤٠ص سربول. ك.ر املسيحي اإلميان: وانظر. ٢٣٢ ص)م١٩٧١ الثانية،

 .٣٠٠  ص سعد، العامل،حبيب أديان)  ٢(

 .٥٦: ٤  اشيعا)  ٣(

 .١٢: ٣ كولوسي إىل األوىل الرسالة)  ٤(

 .١٢: ٣  يوحنا)  ٥(

 .٧٢-٧١ص). النور منشورات(  األرثوذوكسية، والتعاليم العقائد أخص يف الشهية اخلالصة: حزبون يوحنا اخلوري)  ٦(
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 قد عجزوا عن فهم ،ترى إذا كان الفالسفة والعلماء«: حممد جمدي مرجان فيقولوهنا يتساءل 
؟ وما موقف البسطاء والعامة إذا ما حاولوا الفهم، وإذا مل نستطع  الثالوث، فمن يا ترى يستطيع فهمه

فبماذا ميكننا إدراكها؟ وإذا كنا حنن وهم ال ندرك هذا الثالوث  ،وأفهامنا ،بعقولنا إدراك عقائدنا الدينية
  .)١(»فكيف ميكن لكل منا أن يتبعه أو يسري عليه؟

م وقنفإن لكل أ ،وأنه مكون من ثالثة أقانيم ،وعند التفصيل يف معىن التوحيد املثلث عند النصارى
  .ن اآلخرالثة مرتبطني ال ينفصل أحدمها عمع كون الث ،حقيقة ختتلف عن األقنوم اآلخر

   :)٢(حقيقة اإلله اآلب
تفردت املسيحية يف «: املسيحية للقس حبيب سعد حيث يقولسأترك بيان حقيقة اهللا اآلب يف 

 ،ولكن ليس هلذه اللفظة يف املدلول املسيحي، أية صلة باألبوة البيولوجية ،إطالق هذه الصفة على اهللا
وهي الصالة الربانية اليت يرددها ) ...أبانا الذي يف السموات: (أن يصلوا قائلني هيسوع أتباعوقد علم 

، وصاغتها يف نصوص وقد تبنت الكنيسة هذه الصفة من صفات اهللا. املسيحيون يف كل أرجاء األرض
 -فاهللا اآلب السماوي حيبنا كأبناء ،عميقة يف معناها ،بسيطة يف مبناها) آب(وكلمة . عقائد اإلميان

نكون أهال حملبة األبوة  وقد ال –حكماء كنا أو جاهلني ،مذنبني كنا أو تائبني ،أبرار كنا أو خاطئني
  .)٣(اإلهلية كما شرح املسيح ذلك يف مثل االبن الضال

أقوم وأذهب إىل أيب (ولسان حالنا  ،ولكنه ال يفتأ حيبنا حينما جنيئ إلية بروح التوبة واإلخالص 
  ). ولست مستحقاً بعد أن أدعى لك ابنا ،ت إىل السماء وقدامكوأقول له يا أيب أخطأ

ولكن . أب. خملص. فاد. عادل. ديان .خالق: هذه هي الصفات األساسية هللا يف املسيحية
وهو قادر على كل . يءويعرف كل ش. يءويسمع كل ش ،يءاملسيحيني يؤمنون أن اهللا يرى كل ش

وكل . له الواحد الذي نستمد منه حياتناوهو اإل ،كونإنه احلاكم األعلى لكل ال. أزيل أبدي. يءش
ومينحنا . ويعمل اخلري ألجلنا ،ولكنه معنا أيضاً ،وهو بعيد عنا جدا وبال حدود. نعمة من نعم األرض

 . ضعفناوقوة يف  ،ونورا يف ظالمنا ،عزاء يف كروبنا
فكلهم  ،ن غري حمددحبنا ،وهو كأب حيب الناس أمجعني ،ويؤمن املسيحيون بوحدة اهللا الواحد

وبالروح القدس . لنا ذاته وطبيعته يف جالء ووضوح ويف يسوع املسيح أعلن. إخوان وأبناء لآلب واحد
 .)٤(» - كآب وابن وروح القدس  - حنس حبضوره معنا وقربه منا 

  

                                      
 .٢٠٨ احلاج حممد التثليث، إىل التوحيد من النصرانية من نقالً ٧١ص:مرجان حممد ثالوث، أم واحد اهللا)  ١(

 .١ ص املقدس الكتاب قاموس. السماوي اآلب ألنه اهللا على املسيحيون يطلقه لفظ)  ٢(

  .٣٢- ١١: ١٥ لوقا)  ٣(

.٢٥٦-٢٥٥  ص سعد، ،حبيبالعامل أديان)  ٤( 
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  :)١(حقيقة اإلله االبن
وميكن ) حكمة اهللا(ويقصد به يف التثليث  ،uوهو املسيح  ،اإلله االبن أحد األقانيم الثالثة

نؤمن حقا ويقينا أن اهللا مل يلد ومل يولد : الل كالم القس حبيب سعد حيث يقولتوضيح ذلك من خ
ة كان عند اهللا والكلم ،يف البدء كان الكلمة«). كلمته األزلية(من أيضا أن املسيح هو ابن اهللا ولكن نؤ

لعهد القدمي تعرب عن احلكمة أو الفهم مث ذكر بعدها عدداً من النصوص من ا )٢(»وكان الكلمة اهللا
  .والعقل

: مث يقول )٣()احفضة فإنه هو حياتك ...اقنت الفهم. اقنت احلكمة( اإلصحاح الرابع يف: منها 
أال يرى القارئ يف هذه الكلمات صورة مما ورد يف حديث يوحنا عن الكلمة ؟ أال نسمع هنا أصداء «

 ،؟ فاحلكمة هناك منذ األزل قوة جبارة خالقةالكلمة األزيللبشارة الرابعة عن من أفكار الوحي يف ا
الذي منذ البدء ) الكلمة(أليس هذا هو نفس حديث يوحنا عن  ،يصدر عنها النور والبهجة واحلياة

اليت وردت  إن احلكمة هنا تبدو صنوا لشخص املسيح بالصورة ،؟نمما كا يءوبغريه مل يكن ش ،كان
  .)٤(»يف مستهل بشارة يوحنا

 ،هكذا وجد يوحنا أن أفضل طريق يصل به إىل قلوب أبناء شعبه أن يبدأ باحلديث عن الكلمةو
 ،كلمة اهللا الذي به خلق العاملني ،ليست جمرد صوت صارخ بل قوة دافعة هلا فاعليتهاالكلمة اليت 

كما تصور مث احلكمة اإلهلية  ،وذاته و صفاته، الكلمة كما وردت يف الترجوم لتعرب عن فكرة عمل اهللا
عرياً هذا الفكر وهكذا قال ألبناء شعبه مست ،الذي ينري كل إنسان ،قوة اهللا اخلالق األزيل ،أسفار احلكمة

إذا أردمت أن تبصروا . اخلالقةن تنظروا قوة اهللا أردمت أن ترو كلمة اهللا األزيل وأإذا « :ليعرب عن املسيح
تطلعوا إىل ربنا يسوع  ،هب النور واحلياة لكل إنسانوالذي و. الذي به خلق اهللا الوجود مبا فيهالكلمة 
  .)٥(»اهللا قد متثل بشراً يف ما بينكم فهو كلمة ،املسيح

 ،ليخربهم أن يسوع املسيح هو كلمة اهللا.  اليهود واليونانيني على السواءوهكذا أتى يوحنا إىل«
وما . لزمان ولبس جسم بشريتنايف ملء ااملنرية لكل عقل قد أتى  ،املسيطرة ،احلافظة ،اخلالقة القوة

                                      
 األرثوذكسية أما طبيعتني له بأن تقول الكاثوليكية الكنيسة أن وموجزه)  االبن(  الثاين األقنوم طبيعة يف النصارى بني واخلالف)  ١(

 التثليث، إىل يدالتوح من النصرانية: طبيعتني من واحدة طبيعة االبن األقنوم بأن فتقول املشرق كنائس ومعظم القبطية، الكنيسة ومنها
 يف اإلهلي العنصر هو اخلالف موضع ولكن. اتفاق موضع وهذا. التثليث تعتقد كلها الكنائس أن نرى هذا ومن( .٢١٦ احلاج حممد

 ومشيئة واحدة طبيعة صار اإلهلي بالعنصر باختالطه الذي العذراء، مرمي ومن القدس روح من تكون  الذي اجلسد أهو املسيح،
 . ٩٤ ص: زهرة أبو حممد النصرانية، يف حماضرات) . ومشيئتان طبيعان له الثاين ألقنوما أن أم واحدة،

 .١: ١ يوحنا اجنيل)  ٢(

 .١٢ ،٤: ٤ أمثال)  ٣(

 .٢٩٤-٢٩٣ سعد،ص حبيب العامل، أديان)  ٤(

 .٢٩٦-٢٩٤ سعد،ص ،حبيب العامل أديان)  ٥(
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ليلمسوا  ،إال أن يتطلعوا باإلميان إىل يسوع املسيح ،عليهم بعد أن يرهقوا عقوهلم يف البحث والتنقيب
  .)١(»فكر اهللا املتجسد احلي يف شخصه املبارك

  ..ميان نتعلم اإلميان بابن اهللايف الفصل الثاين من دستور اإل: ول اخلوري يوحناويق 
وهلذا  ،ومل يكن يوما اإلله اآلب بدون اإلله االبن ،غري منفصل عن اآلب يف اجلوهر وابن اهللا 

فما يسمو على إدراك العقل  ،أما والدة االبن). املولود من اآلب قبل كل الدهور( يدعى االبن
  ...البشري
 نرتقي ا إىل، لكي تكون لنا كسلم )يسوع املسيح(وقد أضيف إىل صفات الرب اإلهلية امسه  

حتقق الهوته وتأكيده دفعاً لتكرار ) يف دستور اإلميان(يلي صفات الرب و ...سر التجسد اخلالصي
  .وعانفالنور ن) نور من نور(فقد قيل يف الدستور . تعليم أريوس الكفري 

  . حسي كالشمس اليت صنعت مع سائر اخلالئق: األول
  .روحي أبدي هو ربنا يسوع املسيح نفسه: والثاين

له إمن  ، إله حقمن نورنور  )اء جمد اآلب ورسم جوهره(مى يسوع املسيح وهو فلذلك يس
وعمل ) يءنه مساو لآلب يف اجلوهر به كان كل شإ: (ع قولناوهذا ينسجم م. مولود غري خملوق  ،حق

مما  يءوبدونه مل يكن ش. كان  )باالبن(كل به «اة يف اجلوهر بني اآلب واالبن اخللق برهان على املساو
  .)٢(»انك

فصار منظوراً غري : قال بل عمال إراديا غايته التجسدونزول ابن اهللا من السماء ليس تن 
ويف تأنس ابن اهللا احتدت طبيعته  ...»على األرض ظهر ومع الناس تصرف«حبسب الالهوت  اتاملنظور

هو املسيح اإلله  اًواحد اًومن احتاد الطبيعتني صار شخص. يعة اإلهلية بطريقة سرية ال تدركاإلنسانية بالطب
  .)٣( ...وهو نفسه ابن اهللا وابن مرمي  ...واإلنسان معا

  :حقيقة اإلله روح القدس
الروح «: تعريف باإلله روح القدس حيث يقولمن خالل كالم القس حبيب سعد ميكن ال

  ...معنا دائما وموجود ،القدس هو األقنوم الثالث يف اهللا الواحد األبدي غري احملدد وهو يعمل يف حياتنا
وانه سريسل هلم معزيا بامسه ليكون معهم إىل األبد  ،قال املسيح إنه سوف ال يتركهم بال معني

 ... ويذكرهم بكل ما علمهم به ،ويرشدهم إىل كل احلق
ومن مث يكون اإلله الواحد متمثال يف أقانيم ثالثة اهللا . فالروح القدس هو روح املسيح احلي

  ... هللا روح القدسا ،اهللا االبن ،اآلب
                                      

 .٢٩٩ سعد،ص حبيب العامل، أديان)  ١(

 .٣٠: ١ يوحنا)  ٢(

 ٩٠-٨٤ يوحنا اخلوري الشهية، اخلالصة)  ٣(
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يف الفصل الثامن من « :س من اآلب يقول اخلوري يوحناواامع املسكونية ترى إنبثاق روح القد
انه قدوس ورب وحميي ) أي الروح القدس(دستور اإلميان نتعلم عن األقنوم الثالث من الثالوث األقدس 

 ...ن منه تنبع حياة البشر الروحيةأل وقد دعي الروح ربا وحميياً ..نبثق من اآلب وانه نطق باألنبياءي
مىت جاء املعزي سأرسله أنا إليكم «ففيه يقول يسوع  ،وأما كون الروح القدس ينبثق من اآلب

وقد ثبت يف اامع املسكونية حقيقة  »لذي من اآلب ينبثق فهو يشهد يلمن عند اآلب روح احلق ا
الغربية فال أساس هلا يف اآليات الكتابية ) ن االبنوم(أما زيادة عبارة . انبثاق الروح القدس من اآلب

ع وهذه الزيادة يف الدستور بالرغم من أوامر اآلباء املتوشحني باهللا واام ،الصرحية الواردة ذا الشأن
  .)١(»...املسكونية تعد خمالفة وخطأ

وح القدس إن الر: عمل الروح القدس فينا«: حبيب سعدعمل روح القد س يف البشر فيقول  أما
فهذه هي طبيعة . اهللا ذو اجلالل  يعلو بعيدا عنا ويؤمن املسيحيون أن.فينا  ، وعملههو حضور اهللا معنا 

على أن املسيحيني يؤمنون أيضا أن اهللا روح شخصي حمب  ،اهللا يف السمو والعلو والعظمة والقدرة
اهللا . بة اإلهليةالقرب اإلهلي واحملواإلميان بالروح القدس يؤكد هذا . للبشر يهتم م وهو قريب منهم 

 ،ونستجيب له بأفكارنا وحياتنا وحنن نتحدث إليه يف الصالة ،الروح القدس يتحدث إىل أعماق أرواحنا
يل يف كافة القرارات اليت ويهدينا إىل سواء السب ،واثقني أنه السميع الذي يهبنا اإلرشاد والقوة

  .)٢(»نتخذها
فإذا سكن الروح  ...أي مانح النعمة) احمليي( يف دستور اإلميانومن هنا دعوة الروح القدس «

  .)٣(»القدس إنسانا ظهرت فيه مثاره
الثة أقانيم متساوين يف إن يف الالهوت ث« ):األصول والفروع (يف رسالة : ويقول القس بوطر

عى األقنوم األول ويد ،الكلمة والروح القدس اثنان منهم ،،وممتازين يف االسم والعمل ،اإلهلية الكماالت
، بل ويظهر من هذه التسمية أنه مصدر كل األشياء ومرجعها، وأن نسبته للكلمة ليست صورية) اآلب(

ألنه يعلن مشيئته بعبارة وافية، وأنه وسيط املخابرة  ،)الكلمة(ويدعى األقنوم الثاين  ...شخصية حقيقية
والتمييز بني . هنسبة احملبة والوحدة بينه وبني أبي ، ألنه ميثل للعقل)االبن(ويدعى أيضاً  ،بني اهللا والناس

للداللة على النسبة ) الروح القدس(ويدعى األقنوم الثالث . ونسبة كل األشياء إليه ،نسبته هو إىل أبيه
  .)٤(»وعلى عمله يف تنوير أرواح البشر وحثهم على طاعته ،بينه وبني اآلب واالبن

  
                                      

 .١٠٨ -١٠٦ صيوحنا، اخلوري الشهية، اخلالصة)  ١(
 . ٢٥٩-٢٥٨ ص سعد، حبيب ، العامل أديان)  ٢(

 .١٠٨ ،ص يوحنا اخلوري ، الشهية اخلالصة)  ٣(

 .٢١٥ص التثليث، إىل لتوحيدا من النصرانية احلاج، حممد:  وانظر ٩٢ص زهرة، أبو النصرانية،حممد يف حماضرات:  انظر)  ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  :نشأة التثليث وتطوره
سواًء أكانت الدعوة  ،وبدأت دعوة الناس إىل خالفها ،نصرانية من ليس منهمحني دخل يف ال

  .تثليث واحنرف التوحيدحىت فشا ال ،أم كانت بقوة السلطان والقهر ،باحليلة واملكر
غري أن نشأته قد سبقت  منه كدين للنصرانية يف جممع نيقية،وقد سبق القول أن التثليث أُقر جزء 

  .هذا الوقت
  ؟نصرانية ودخل فيهالتثليث يف الفكيف نشأ ا

شيئاً فشيئاً  ،وإمنا كان االحنراف يتدرج مع الزمان ،مل يدخل التثليث على النصارى مجلة واحدة
 ،وبعدمها انعقاد اامع العامة ،مث دخول الوثنيني يف النصرانية ،)بولس(وقد بدأت نشأته يف ضل تنصر 
  . وإىل توضيح هذه النشأة وأسباا

ا أن تكون خاصة فكانت دعوة أراد اهللا تعاىل هل ،سيحية قد نشأت على أرض فلسطنيإن امل«
ولكن األمور قد  ،ومضى عهد املسيح وعهد حوارييه والنصرانية تلتزم هذه اخلاصية. لبين إسرائيل فقط

اليهودي الروماين مل يلتزم بذلك، بل قرر اخلروج ) بولس(فالقديس  ،تغريت بعد انقضاء هذا العهد
كانت الدولة الرومانية ويدعو إىل الديانة اجلديدة و ،وبدأ يبشر مجيع األمم،النصرانية عن تلك القاعدةب

فدخل كثري من الرومان إىل النصرانية وأدخلوا معهم أفكارهم  ،آنذاك تسيطر على أرض فلسطني
وتشكلت داخل  ،روبا بعد ذلكوالفلسفية الوثنية، ومل تقف املسيحية عند هذا احلد بل عربت إىل أ

من قبل منحرفا عن املنهج اإلهلي الذي جاء به  )بولس( الفكر الروماين اليوناين على النحو الذي أراده
  .uعيسى 

وبدأت تبشر بدعوا مجيع الناس من رعايا تلك  ،حدود الدولة الرومانية ومنذ أن عربت املسيحية
نية تضطهد النصارى، واملؤرخون يشريون غري مقتصرة على شعب اليهود، بدأت الدولة الروما ،الدولة

  .)١(سنة الرباءة  ٣١٣بعد امليالد والسنة  ٦٤إىل عشرة اضطهادات بني السنة 
وقضى بأن ال يكون احد ) م٦٨ -٥٤نريون (شد فترة من االضطهاد كانت يف عهد ولعل أ

  .)٢(مسيحيا
ية فإن النصران، قسطنطني هلا ويف الفترة ما بني عبور النصرانية إىل اتمع الروماين، واعتناق 

  :كانت تعيش صراعا من الناحيتني
  .مع الدولة وقد واجهت منها اضطهاد شديدا وتنكيال ال يطاق :األوىل

                                      
 حممد التثليث، إىل التوحيد من النصرانية من نقال) م١٩٥٥األوىل، الطبعة بريوت املكشوف، دار( ،١/٣٣:رستم أسيد. د الروم( )  ١(

 .١٢٥ ص ، احلاج

 .١٢٦ ص   احلاج حممد التثليث، اىل التوحيد من النصرانية من نقال ٣٣ ص املرجع، نفس)  ٢(
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 ،مع اتمع الروماين الوثين، فقد خاضت املسيحية معه صراعا دينيا وفكريا مريرين :والثانية
كان على املسيحية بوصفها ديانة حتمل تعاليم و. حيث واجهت املسيحية الغضة أفكاراً فلسفية وثنية

أن تفرض هذه التعاليم على اتمعات األخرى، تصحح ا ما علق يف أذهان الناس من خرافات  ،إهلية
فقد تنازلت املسيحية عن معتقداا لتذوب وسط  ،الفلسفة والوثنية، ولكن الذي حدث عكس ذلك

ى  يتنكرون لبعض املبادئ األساسية يف شريعتهم، ويتقبلون كثرياً لقد بدأ النصار.املعمعة الفكرية الوثنية 
  .)١(» من األفكار الوثنية السائدة يف ذلك اتمع، كل هذا التنازل كان مداهنة منهم لتلك اتمعات

  : د، ولعلى أوجزه يف النقاط اآلتيةوبدأ االحنراف ابتداء من اليهود، وانتهاء باليهو
  :اليهود وخطر بولس

وعندما مل يتمكنوا من  ،د كان لليهود يد طوىل يف احنراف النصرانية عن طريقها الصحيحلق
حىت حصل احنرافها  ،ا إىل أسلوب املكر واخلداعجلأو ،مواجهتها والقضاء عليها بالسيف والسالح

  .ا أشد كفراً منه قبل الدخول فيهاوأصبح املتمسك ا بعد احنرافه ،يبشكل كل
 ،ليدس السم يف العسل ،اليهود عليها هو بولس اليهودي حيث تنصر نفاقاًولعل أكرب خطر من 

مل يكتب  ومن تصدى له أو ملبادئه فإنه ،وصدقه العامة والدمهاء ،وبدأت النصرانية معه رحلة االحنراف
  .طان قد واجهته بالقهر واالستبعادبل إن قوة السل ،له النصر على العموم

ليلعب دوره كمنافق يهودي كما سيأيت  ،انية حبيلة ومكر مفاجئوقد حتول هذا الرجل إىل النصر
  .)٢(عند التعريف به يف الرسل

يدعوا فيها  ،أخذ يبعث الرسائل إىل أقطار الدولة الرومانية ،وبعد أن بدأ بولس يف دعوته لألمم
ومن الواضح . لةفكتب أربع عشرة رسا ،وحتريفاً للدين ،الناس إىل عقيدته الالهوتية متاشياً مع الوثنيني

: ، يقول املؤرخ ول ديورانتuأن هذه العقيدة ختتلف متاما عن عقيدة النصارى اليت جاء ا املسيح 
أما أسس هذا  ،الهوتاً ال جند له إال أسانيد غامضة أشد الغموض يف أقوال املسيح )بولس( ولقد أنشأ«

ه من العذاب األبدي إال موت ابن اهللا ينجي يءالالهوت فأمهها أن كل ابن أنثى يرث خطيئة آدم، وال ش
  .)٣(»ليكفر مبوته عن خطيئته

يرى كثري من الباحثني أن عداوة بولس للمسيحية هي « :ول املستشار حممد عزت طهطاوييق
بإفساد  ،سالح التهديد من الداخل،ليستمر يف حرا بسالح جديد ،اليت دفعته للتظاهر بالدخول فيها

  ...مسخهامعاملها و
  

                                      
 .١٢٦-١٢٥ احلاج،ص حممد التثليث، اىل التوحيد من نيةالنصرا)  ١(

 .٢٢-١: ٩ الرسل أعمال)  ٢(

 .١٤٥ احلاج،ص حممد التثليث، إىل التوحيد من النصرانية من نقالً ١١/٢٦٤: ديورانت ول احلضارة، قصة)  ٣(
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  :ديناً جديداً سلب له كلمة املسيحية فوضعها عليه وذلك طبقاً لآليت وخلق
  . نقلها من ديانة إىل بين إسرائيل إىل ديانة عاملية -١
  . نقلها من التوحيد إىل التثليث -٢
  . روح القدس إلوهية املسيح و إلوهية قال ب -٣
  .اختراع قصة الفداء بالتكفري عن خطيئة البشر  -٤
  .نادى ا عيسى نفسه كاخلتان وعدم أكل اخلرتيرألغى املعامل اهلامة اليت  -٥
  .)١(»... وجعل عطلة األسبوع يوم األحد،أمهل يوم السبت وهو اليوم املقدس عند اليهود -٦

يعترف بعدم اهتمام بولس يف  )٢(ورغم تقديس النصارى لبولس واعتباره رسوالً إال أن الفاتكان
والعجيب أن الفاتكان يعترف إىل «: األستاذ أمحد شليبفيها يقول وإىل أي شيء يدعوا الناس  ،النصرانية

فقد جاء يف كتاب نشره الفاتكان سنة . هاحد كبري مبوقف بولس من املسيحية وعدم حرصه علي
كان القديس بولس منذ بدء املسيحية ينصح حلديثي  :يلي ما) املسيحية عقيدة وعمل(بعنوان  ١٩٦٨

  .)٣(»أحوال قبل إميام بيسوععليه من اإلميان أن حيتفظوا مبا كانوا 
أصحاب اخللفيات  ،والكنيسة ،وبعد أن بذر اليهود بذرة االحنراف أتى دور رجال الدين

والثقافات الوثنية، إللزام الناس مبا بدأ يشيع يف أوساط الدعوة إىل املسيحية اجلديدة، وحماربة بقية 
  .لتوحيد، واعتبارهم خارجني هراطقةالتوحيد وأهل ا

  :ة ورجال الدينالكنيس
أثر الكنيسة يف نشوء عقيدة التثليث يف النصرانية بدأ مع دخول رجال الدين الوثنيني يف 

 .حيث بدأ اخلالف حول املسيح فيها مبكراً ،مث توليهم املناصب العالية فيها ،النصرانية
وأثر ذلك على العامة حول القول احلق يف  ،فأصبحت الكنائس على خالف واسع النطاق

  . سيحامل

                                      
 .٢٥٩ ص). بالقاهرة األنصار دار( واإلسالم، النصرانية الطهطاوي، إمساعيل حممد)  ١(

 امليسرة املوسوعة. العامل يف املكاتب أقدم من ومكتبة واملتاحف الكنائس من كبري عدد ويضم روما بابا إقامة حمل:الفاتكان)  ٢(
٢/١١١٦. 

 .)١٣٠( شليب املسيحية، من نقالً) ٥٠( ص الفتكان نسخة وعمل عقيدة املسيحية)  ٣(
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وإمنا بدأت فكرا  ،وال احلواريني من بعده ،أو دعا إىل إنشائها )١(مل ينشئ كنيسة uواملسيح 
وكانت أول  ،عندما انتقلت النصرانية من أرض فلسطني إىل الدولة الرومانية) القرن الثاين(ومنت من 

  . كنيسة يف روما
الذي نشهده وهذه ا التنظيم الكنسي إن دعوة املسيح من البساطة واليسر حبيث ال حتتاج إىل هذ

 )٥(واألساقفة )٤(واملطارنة )٣(والبطاركة )٢(وإىل هذا اجلهاز الضخم من الكرادلة املناصب الكثرية
  .وغري ذلك من ألقاب ما عرفها املسيح وال مسع ا. )٦(والشمامسة

كرة مع بداية كيف منت هذه الفو ،يتحدث إلينا عن تطور فكرة الكنيسة) جيين بري(واألستاذ 
أن املسيح مل ينشئ الكنيسة ومل « :فهو يقول.القرن الثاين، حىت جتلت واضحة يف بداية القرن الرابع 

، ولقد كان احلال دون أي تفكري بإنشاء مؤسسة الكنيسة uوهكذا ميضي عهد املسيح  )٧(»يردها
  .ذلك يف عهد حوارييهك

إال عندما أريد للمسيحية أن تنقل إىل العامل أضف إىل ذلك أن احلاجة إلنشاء الكنيسة مل تنشأ 
ميكن القول بأن فكرة الكنيسة نشأت عن انتقال «: )ريجيين ب(وكما يقول األستاذ  ،اليوناين الروماين

  .)٨(»أيضاً إذا  شئنا عن تطور هذا األمل إىل العاملية ،األمل املسيحي من فلسطني إىل ربوع العامل اليوناين
أن أقدم كنيسة هي كنيسة بطرس يف روما، ولقد افترقت الكنائس تبعاً  ويشري املؤرخون إىل

الفتراق النصارى، ولكل فرقة من الفرق الثالث املعروفة اليوم كنيسة تعترب أماً للكنائس املنتشرة يف كثري 
  .)٩(من أقطار العامل

الفيصل فإنه مت استحداث  ،ونشوء اخلالف بني رجال الدين فيها ،وبسبب وجود الكنائس 
  .ائد فيهاوالتحويل اجلذري وذلك بعقد اامع العامة وإقرار العق ،األخري على هذا االحنراف

                                      
 النصرانية ويف للتشريع، إليه احلكومة تدعوهم كانت اليت املواطنني جممع ىنمبع يونانية كلمة وهي والنصارى اليهود متعبد: الكنيسة)  ١(

 لتعدد تعددت وقد ا، املناط والدور أمرها يف خيتلفون والنصارى بروما بطرس كنيسة وأوهلا الدينية، الطقوس يف تؤدى الذي املكان
 .٧٨١/ ١ احمليط القاموس انظر. ١١٤٤/ ٢ امليسرة املوسوعة. النصرانية الفرق

 .١١٣٦/ ٢ امليسرة املوسوعة.  البابا منهم خيتار الذين وهم الكاثوليكية الكنيسة إدارة يف البابا تساعد هيئة أعلى عضو: الكاردينال)  ٢(

 وهي الكنيسة، يف املناصب أعلى وهي. امليالدي الثالث القرن قبل يعرف مل أنه ويذكر الرئيس، األب معناها يونانية كلمة: البطريك)  ٣(
 .٩٩٩/ ٢ امليسرة املوسوعة.  تشريفاً غريهم وعلى واإلسكندرية، وأنطاكية روما بطريك لثالثة األصل يف

 .١١٥٨/ ٢ امليسرة املوسوعة. األسقف وفوق البطريك، دون ديين رئيس: املطران)  ٤(

 خص الرتاعات كثرة مع ولكن بينهم نم كان أنه رغم القسيس وفوق املطران دون وهي مشرف ومعناها يونانية أصلها:األسقف)  ٥(
 .٢/٩٦٦امليسرة املوسوعة. أسقف ومسي للباقني بالرئاسة القساوسة أحد

 وخدمة املقدس الكتاب من فصول كقراءة معينه، واجبات وله الكنيسة، داخل كهنوتية درجه اخلادم معناها يونانية كلمة:الشماس)  ٦(
 .٢/١٠٩٣املوسوعةامليسرة. رشيدياكونباأل يعرف رئيس وهلم لألسقف، املذبح،مساعد

 .١٦٤   احلاج حممد التثليث، إىل التوحيد من النصرانية من نقال ١٣٠ص بري جيين شارل املسيحية،)  ٧(

 . ١٦٥ احلاج حممد التثليث، إىل التوحيد من النصرانية  من نقال. ١٣١ص بري، جيين شارل املسيحية،)  ٨(

 .١٦٥ -١٦٤ ص احلاج، حممد التثليث، إىل التوحيد من النصرانية:  انظر)  ٩(
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  :اامع العامة
 ،تعترب اامع العامة من أهم أسباب ونشوء االحنراف من التوحيد إىل التثليث يف الديانة النصرانية

 .وإلزام الكل مبا يرونه مناسباً ،ع الدائر يف الكنائسإذ اختذها احلكام الوثنيني السبيل األمثل إىل حل الرتا
خبالف اامع  ،والذي هلما الدور يف نشوء عقيدة التثليث ،وسأقتصر على ذكر جممعني فقط

اء معتقد ما يف األمور األخرى اليت كان دورها يف حل الرتاعات حول تفاصيل أخرى يف إقرار أو إلغ
   .التفصيلية

  :م٣٢٥جممع نيقية  سنة 
إىل عقده  احلاكم الروماين قسطنطني الذي دعىبأمر من ) م٣٢٥(عقد هذا امع يف عام  

منهم من  ،وكان لكل قول أتباع ،أو بشر رسول ،، هل هو إلهuبسبب اخلالف الناشئ حول املسيح 
 .ومنهم من يقول بالشرك ،يقول بالتوحيد

ىل ما أثر يف كل عن عقائده األو فقد بقي عند ،وملا دخل النصرانية مزيج غري تام التكوين
هادات اليت تعرض هلا النصارى من الدولة الرومانية فقد بقيت العقائد يف طور وبسبب اإلضط. تفكريه
استطاع النصارى إظهار عقائدهم  ،ومنحهم عطفه). قسطنطني(ىت إذا ما حكم الرومان ح ،الكتمان

  .مع للفصل يف اخلالفعقد هذا ا إىل) قسطنطني(فدعى .ن اختالفهم ومن مث با
ول كما يقول ابن حيث كان يق) أريوس( لعقده هو ما يسميه النصارى ببدعةوالسبب اخلاص 

وكان له  .»وقد كان اآلب إذ مل يكن االبن ،أن اآلب وحده اهللا واالبن خملوق مصنوع«: البطريق
) بطرس( )١(ندريةومنهم بطريك اإلسك ،وكان له كذلك معارضون ،أنصار كثريون على هذا القول

إال أنه مل يفلح حيث كان له أتباع  ،ويطرد أريوس من الكنيسة ،حيث أراد أن يقضي على هذه الفكرة
واحنصر اخلالف بني أريوس و بطريك اإلسكندرية  ،وفلسطني وأسيوط )٢(ومنهم أسقف مقدونيه ،كثر

  .م٣٢٥ع جممع نيقية سنة لرومان ومجإمرباطور ا). قسطنطني(فتدخل ) بطرس(الذي خلف ) كندراإلس(
وكانوا خمتلفي األقوال يف ) ٢٠٤٨(وكان عددهم  ،فجمع البطاركة واألساقفة من مجيع البلدان

  . املسيح وهي مقالة بولس إلوهية حىت إذا ماتناظروا عجب قسطنطني من املقالة اليت تقول ب ،معتقدهم
ورجح ماهو  ،ال على وثنيتهبل كان الز ،أسقفاً، ومل يكن قد تنصر بعد) ٣١٨(وكان عددهم 

ومت لعن وطرد كل من خيالف تلك املقولة رغم أم  ،وسلطهم على مملكته ،أقرب إىل الوثنية لوثنيته
  .وإحراق كل الكتب اليت ختالف هذا القول ،كانوا الغالبية

                                      
 اخلطاب بن عمر أيام فتحت غريه وقيل الرومي اإلسكندر فقيل بناها من يف اختلف مبصر اليت العظمى اإلسكندرية: اإلسكندرية)  ١(

 .١٨٨ -١٨٢/  ١ البلدان معجم.  عنه اهللا رضي
 ).١٧٣/ ٥معجم الب ان ( امس ملرص  ليو نية القدمية : مقدونية )  ٢(
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خالق  .آب ضابط الكل .أومن بإله واحد«: ووضعوا نص عقيدم واليت يسموا األمانة وهي 
املولود من  .ابن اهللا الوحيد .وبرب واحد يسوع املسيح ،كل ما يرى وما ال يرى .اء واألرضالسم

 .مساو لآلب يف اجلوهر .مولود غري خملوق .إله حق من إله حق .نور من نور .األب قبل كل الدهور
الذي من أجلنا حنن البشر ومن أجل خالصنا نزل من السماوات وجتسد من  .الذي به كان كل شيء

وتأمل وقرب وقام يف اليوم  .وتأنس وصلب على عهد بيالطس البنطي .الروح القدس ومن مرمي العذراء
وأيضا يأيت مبجد ليدين  .وجلس عن ميني اآلب .وصعد إىل السماوات .الثالث على ما يف الكتب

  .)١(»ياء واألموات الذي ال فناء مللكهاألح
 إلوهية ومل يتعرضوا لروح القدس، حيث قرروا  ،حاملسي إلوهية ويف هذا امع كان النص على  

كما يستنبط من هذه  ،واألصل هو التوحيد ،وهي فكرة عارضة ،ورهبة احلكام ،املسيح بقوة السيف
  .مما هو موجود يف مصادر النصرانيةاألحداث وغريها 

اإلميان والثانية  األوىل تغالب بالكثرة وقوة ،املسيح إلوهية وهكذا جند مغالبة قوية بني التوحيد و«
ومل ... ن قوة السلطان طمست املذهب األولولك... أثرين ابقوة السلطان وبقايا الوثنية اليت كانوا مت

  . )٢(»املسيح إلوهية على السطح إال  ويبد

ة إال يف جممع القسطنطينية غري أن الركن الثالث من أركان التثليث مل يكن كعقيدة رمسية للنصراني
  .األول
   :م٣٨١القسسطنطينية األول سنة  جممع

 ،إله ولكنه خملوق مصنوع أن روح القدس) مقدونيوس(ه عقد هذا امع بسبب إنكار رجل امس
فاجتمع إىل امللك ذوو األمر من وزرائه وقواته، وأخربوه  ،ومل جيدوا هلا نكرياًُ ،وشاعت مقالته يف الناس

روح القدس  إلوهية س، وحرضوه على عقد جممع يقرر بأن أمر العامة قد فسد، متأثرين بوحدانية أريو
 .جممع نيقية األولزيادة على ما أقر يف 

  .روح القدس إلوهية أسقفاً وقرر يف امع بطريك اإلسكندرية ) ١٥٠(فاجتمع يف القسطنطينية 
 قال تيماوثاوس بطريك اإلسكندرية، ليس روح القدس عندنا مبعىن«وهذا مانقله ابن البطريق عنه 

غري روح اهللا، وليس روح اهللا شيئاً غري حياته، فإذا قلنا أن روح القدس خملوق، فقد قلنا أن حياته 
نا به وإذا قلنا أن حياته غري خملوقة فقد زعمنا أنه غري حي، وإذا زعمنا أنه غري حي فقد كفر ،خملوقة

  . »ومن كفر به وجب عليه اللعن

                                      
 .٦٦اخلالصة الشهية، اخلوري يوحنا ص)  ١(

 .١٤٩ -١٤٦ ص املسيحية،شليب:  وانظر١٢١ -١١٢ ص ، زهرة أبو النصرانية،حممد يف حماضرات انظر)  ٢(
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أسقفاً الذين اجتمعوا ) ٣١٨(دوا يف األمانة اليت وضعها زا«ول ابن البطريق يف بيان قرارهم مث يق
يف نيقية اإلميان بروح القدس الرب احمليي املنبثق من اآلب الذي هو مع اآلب واالبن مسجود له وممجد 

وثالثة وجوه، وثالث خواص وحدية يف تثليث، ، بن وروح القدس ثالثة أقانيموثبتوا أن اآلب واال
  .)٢)(١(» واحد يف ثالثة أقانيم إله واحد، جوهر واحد، طبيعة واحدةوتثليث يف وحدية، كيان 

ر التئامه يف ألف دستور اإلميان امع املسكوين األول الذي صا«ويف هذا يقول اخلوري يوحنا 
الذي اجتمع يف ووضع تتمته من اجلزء الثامن إىل آخره امع املسكوين الثاين . مدينة نيقية الصغرى

  .)٣(» ينيةمدينة القسطنط
وبقيت امعات األخرى إلضافة أو إلغاء تفاصيل  ،وذا امع اكتملت عناصر التثليث الثالثة

ووالدة  ،وحول املشيئة وطبيعة الالهوت والناسوت ،من حيث االنبثاق واحللول واإلحتاد ،حول التثليث
هذه الرسالة العامة يف أصل  وما الذي ولد إىل غري تلك التفاصيل اليت ال ميكن دراستها يف ،املسيح

  . معتقدهم
  : مصادر عقيدة التثليث
وأا عمدم منها ما يقول به النصارى  .يف القول بالتثليث على عدة مصادراعتمد النصارى 

ارى اقتبسوا القول باإلضافة إىل مصادر أخرى يقول ا علماء املسلمني وأن النص. على القول بالتثليث
  : ر القول يف ذلك وأجعله على قسمنيتصوسأخ. بالتثليث منها

  :)٤(مصادر عقيدة التثليث عند النصارى
  : الكتاب املقدس

يعترف النصارى أنه ال يوجد نص صريح يف الكتاب املقدس بعهديه القدمي واجلديد يصرح 
 ،األقانيم، ومع ذلك فقد جعلوا أن عمدم يف القول بالتثليث الكتاب املقدس أو ،بعقيدة التثليث

  .وكذلك نصوص يفهم منها من العهد اجلديد ،بنبوءات ونصوص من العهد القدمي
مل تكن  أن عقيدة التثليث وإن«: ي جاء يف دائرة املعارف الفرنسيةيقول حممد فريد وجد

وال عند تالميذهم األقربني، إال أن  ،وال يف أعمال اآلباء الرسوليني ،موجودة يف كتب العهد اجلديد
يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند  ،واملذهب الربوستانيت التقليدي ،ليكيةالكنيسة الكاثو

                                      
 .  ١٢٣ ص زهرة، أبو حممد النصرانية، يف حماضرات)  ١(

 .١٥٨-١٥٦ ص املسيحية،شليب،:  وانظر ١٢٤ - ١٢١ ص   زهرة أبو حممد النصرانية، يف حماضرات: انظر)  ٢(

 . ٦٧ص يوحنا، اخلوري الشهية، اخلالصة)  ٣(

    .مصدريته أين من يتفقوا مل أم إال بالتثليث القول يف عليه اعتمدوا وما مصادرهم ذكر ومع)  ٤(
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 ،املسيحيني يف كل زمان، رغماً عن أدلة التاريخ اليت ترينا كيف ظهرت هذه العقيدة، وكيف منت
  .)١(»وكيف علقت ا الكنيسة بعد ذلك

بل منذ  ،شتملت على الوحدانيةوأن التوراة ا ،هو أبعد من ذلك بل إن القس بوطر يذهب إىل ما
فلم يفهم إال  .إىل أن أتى الزمان الذي فيه فهم التثليث ،يعلن للناس غريها أن خلق اهللا اخلليقة وكان ال

بعد ما خلق اهللا العامل، وتوج خليفته باإلنسان لبث حينا من الدهر ال يعلن سوى «: بعد اإلجنيل فيقول
على أن  املدقق ال يزال يرى بني السطور إشارات وراء  ،التوراة كما يبني ذلك من ،هما خيتص بوحدانيت

  ).أو روح القدس ،أو حكمة اهللا ،كلمة اهللا( :فيها بإمعان جتد هذه العباراتألنك إذا قرأت . الوحدانية
ومل يعلم من نزلت إليهم التوراة ما تكنه هذه الكلمات من املعاين ألنه مل يكن قد آن الوقت  

ومع ذلك فمن يقرأ التوراة يف ضوء  ،صد اهللا فيه إيضاحها على وجه الكمال والتفصيلاملعني الذي ق
العامل أرانا مث ملا جاء املسيح إىل  ...ا تشري إىل أقانيم يف الالهوتإذ جيده ،اإلجنيل يقف على املعىن املراد

فهو مسمى يف أسفار  ،دراكن له نسبة أزلية سرية إىل اهللا تفوق اإليف اإلجنيل أ ةيمة وأعماله املدونلبتعا
مث ملا صعد إىل السماء أرسل روحا، ليسكن بني . ذات العبارة املعلنة يف التوراة وهي) مة اهللاكل(اليهود 
  .)٢(»كما لالبن ويسمى الروح القدس ،وقد تبني أن ذا الروح أيضا نسبة أزلية إىل اهللا فائقة ،املؤمنني

ليس موجوداً يف الكتاب املقدس، " الثالوث القدوس" وعلى الرغم من أن تعبري« ويقول سربول
 إال)٣(يؤكد بقوة وحدانية اهللا  ،فالكتاب املقدس من ناحية. من اجللي أن املفهوم موجود هناك غري أنه

. اآلب واالبن والروح القدس: ثالثةالتامة ألقانيم الالهوت ال إلوهية أنه من ناحية أخرى يؤكد بوضوح
ومرة ،يظهر كاآلب ةن اهللا واحد لكنه مرأي القول بأ(طقات الظهورات يسة هروقد رفضت الكن

   .)٤()أي القول بثالثة آهلة(والتثليث ) والثالثة كالروح القدس ،كاالبن
هذا السر الذي أعلن لنا اليوم بتحنن اهلي « :نا وهو يتحدث عن أدلة الثالوثيقول اخلوري يوح

  .ميحالعهد القدمي إال بطريقة التلمل يبني يف 
هو ذا آدم «وأيضا » نصنعن إنسانا على صورتنا ومثالناوقال اهللا ل« )٥(فقد ورد يف سفر التكوين 

قدوس قدوس  قدوس رب اجلنود األرض كلها «وكذلك التسبيح املثلث التقديس  )٦(»صار كواحد منا

                                      
 .٢١٩ احلاج حممد ليث،التث إىل التوحيد من النصرانية من نقالً  ٢٠٢/ ١٠ وجدي فريد حممد العشرين القرن معارف دائرة)  ١(

 .١٤٢-١٤١ص شليب املسيحية، من نقالً ٤٥-٤٣  ص والفروع األصول رسالة)  ٢(

 .٤: ٦ تثنية)  ٣(

 أديان:  وانظر ٣٩). ( القاهرة - مصر املنار، مكتبة(  املسيحي، اإلميان وأساسيات حقائق سالمه، نكلس:  ترمجة/  سربول. ك. ر)  ٤(
 .٣٠٨ - ٣٠٧ سعد،ص حبيب العامل،

 .١:٢٦ التكوين سفر)  ٥(

 .٣:٢٢ تكوين)  ٦(
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ري بطريق التلميح وآيات أخرى من سفر املزامري ومن باقي أسفار الكتاب املقدس تش  )١(»مملؤة من جمده
 ...ن هذا السر قد ظهر ألولياء اهللا على سبيل التورية والرمزأ إىل

وأما يف العهد اجلديد فالثالوث القدوس يعلم ويشهد به صرحيا وبكل جالء فاملخلص عندما 
وعندما  )٢(»س باسم اآلب واالبن والروح القدسن يعمدوا الناأأرسل تالميذه إىل العامل أوصاهم ب

وقد قال  )٣(»أما روح القدس فاحندر بشكل محامةأما اآلب فشهد له من العالء و« .هو عز وجلاعتمد 
الذي من اآلب ينبثق  روح القدس ،ومىت جاء املعزي الذي سأرسله أنا إليكم من عند اآلب«املخلص 

هادات وباإلمجال من يتصفح العهد اجلديد من الكتاب املقدس جيد يف أكثر آياته ش )٤(»فهو يشهد يل
  .)٥(ساطعة تؤكد هذا السر

  :ومن النصوص اليت يقول ا النصارى أا دليل من الكتاب املقدس على التثليث ما يأيت
  :من العهد القدمي   )أ 

 .)٦(»ه إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوبإل،أنا إله أبيك« - ١

 .)٧(»)جمده ملء كل األرض. قدوس رب اجلنود ،قدوس ،قدوس(وهذا نادى ذاك وقال « - ٢

 : ن العهد اجلديدم  )ب 
  .)٨(» فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس« -١

فرأى روح اهللا نازالً  ،وإذا السماوات قد انفتحت له ،فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من املاء« -٢
 .)٩(»)به سررت هذا هو ابين احلبيب الذي(وصوت من السماوات قائال ،مثل محامة وآتيا عليه

وهؤالء الثالثة هم . والروح القدس ،والكلمة ،اآلب: فإن الذين يشهدون يف السماء هم ثالثة« -٣
 .)١٠(»حدوا

» أنت هو املسيح ابن اهللا احلي«عندما سأهلم من تقولون إين أنا؟ فأجاب مسعان بطرس وقال  -٤
 .)١١(»له طوىب لك يامسعان بن يونان«فأجاب يسوع وقال 

                                      
 .٣: ٦ أشيعا)  ١(

 .١٩:  ٢٨ مىت)  ٢(

 .٣:١٦مىت)  ٣(

 .١٥:٢٦ يوحنا)  ٤(

 .٧٢ص يوحنا، احلوري الشهية، اخلالصة)  ٥(

 .٦: ٣ اخلروج سفر)  ٦(

 .٣: ٦ أشعياء)  ٧(

 .١٩:  ٢٨ مىت)  ٨(

 .١٧-١٦:  ٣ مىت)  ٩(

 .٧: ٥ األوىل يوحنا رسالة)  ١٠(

 .١٧- ١٦:١٥مىت)  ١١(
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تعقيد عقيدة التثليث ال تسعفهم أن تكون هلم القوة يف إجياد دليل عقلي أما األدلة من العقل، فإن 
 .عليها؛ رغم االعتراف كما سبق عن عدم إدراك هذا السر

أكتفي بذكر . إال أنه مع ذلك فقد تكلف بعض النصارى أدلة عقلية على صحة عقيدة التثليث
سواء من كتابات النصارى، أو ما  عليهوإن كنت مل أعثر فيما اطلعت  .ثالث حماوالت إلقناع العقل به

كتب عنهم إشباعاً هلذا العنصر اهلام يف اكتساب عقيدة تطمئن إليها النفس، ويركن إليها العقل ويهدأ 
  .من إجياد التساؤالت الكثرية وامللحة على صحة ما يعتقده

كوين الوحدة أن هؤالء الثالثة كل واحد منهم يكون عنصراً هاماً لت :فالدليل العقلي األول  ³
اإلهلية فحني يكون أحدمها هو الذات واألصل يكون اآلخر هو مصدر النطق واحلكمة بينما 

  : !!قانيم جتتمع لتكون الوحدانيةيكون الثالث مصدر العلم وهذه األمور الثالثة املتفرقة يف األ
نيم أي أقا يرى فالسفة املسيحية أن اهللا سبحانه يتكون من ثالثة«: يقول حممد جمدي مرجان    

كل و. ود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحهفاهللا موج ،واحلياة ،والنطق ،الذات: ثالثة عناصر أو أجزاء
 ،وإذا نطق فهو االبن ،خاصية من هذه اخلواص تعطيه وصفا معيناً فإذا جتلى اهللا بصفته ذاتاً مسي اآلب

  .)١(» وإذا  ظهر كحياة فهو الروح القدس
ملاذا أطلق على اهللا املوجود لفظ «: عن سر هذه التسمية فيقول) نجامر(ل األستاذ ويتساء

  .»)الروح القدس(وعلى اهللا احلي لفظ) االبن(وعلى الناطق لفظ ) األب(
أن تسمية الثالوث باسم : الذي يقول) سر األزل(يف كتابه  )توفيق جيد(واجلواب عند القس 

ال جيوز لنا أن نتفلسف يف تفكيكها ، ة، وأسراراً مساويةتعترب أعماقاً إهلي ،اآلب، واالبن، والروح القدس
  .)٢(»ونلصق ا أفكاراً من عندياتنا ،وحتليلها
جرم، وشعاع، : فهي هلا ثالث عناصر. فهو أن التثليث والوحدة، كالشمس :والدليل الثاين ³

  . وحرارة، وهذه العناصر الثالثة تكون شيئاً واحداً وهو الشمس
وشعاع  ،جرم الشمس: تكون من ثالثة عناصر أو أجزاء هي متاماً تفالشمس أيضاً كاهللا«
والكل مشس . الشعاع واجلرم واحلرارة منبعثة من ،فالشعاع منبعث من اجلرم. وحرارة الشمس ،الشمس
  .)٣(»واحدة
إلقناع العقل أن هذا !! ولعله أغرب التفسريات لسر الثالوث هو التفسري العاطفي :الدليل الثالث ³

ث صحيح ناج معتقده من عذاب اهللا، وهو ما ذهب إليه األب إلياس اليسوعي عند تفسريه التثلي

                                      
 . ٢١٠ ص احلاج التثليث،حممد إىل التوحيد من النصرانية)  ١(

 . ١٠- ٩ ص مرجان، جمدي حممد ثالوث، أم واحد اهللا)  ٢(

 .٢١١ ص احلاج، التثليث،حممد إىل التوحيد من النصرانية ١٦ص مرجان جمدي ثالوث،حممد أم واحد اهللا)  ٣(
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 )١(لكننا إذا اطلعنا على كنه اهللا ال يسعنا إال القول بالتثليث، وكنه اهللا حمبة« :لسر الثالوث فقال
بة أن وال ميكن إال أن يكون حمبة، ليكون اهللا سعيدا فاحملبة هي مصدر سعادة اهللا، ومن طبع احمل

تفيض وتنتشر على شخص آخر فيضان املاء وانتشار النور، فهي إذن تفترض شخصني على 
وال معىن إلله غري  - وليكون اهللا سعيدا . األقل يتحابان، وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهما

كان عليه أن يهب ذاته شخصا آخر جيد فيه سعادته ومنتهى  -  لوهيةسعيد وإال انتفت عنه اإل
ووهبه  ،إياه اهللا االبن منذ األزل نتيجة حلبه ه، ويكون بالتايل صورة ناطقة له، وهلذا ولدرغبات

ذاته، ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته، وبادل االبن اآلب هذه احملبة ووجد فيه هو أيضا سعادته 
ب إذاً هو احل. ح القدسومثرة هذه احملبة املتبادلة بني اآلب واالبن كانت الرو. ومنتهى رغباته

  ..  جيعل اهللا ثالوثاً واحداً معا

قانيم ثالثة تسودها ؤلفة من أليس اهللا إذا كائناً تائهاً يف الفضاء، منعزال يف السماء، لكنه أسرة م
وذا . )٢(»ول إن كنه اهللا يفرض هذا التثليثاحملبة، وتفيض منها على الكون براءته، وهكذا ميكننا أن نق

  .!!مصادرهم سري أختم القول حولالتف

  : الوثنيات القدمية
والتثليث الذي يقول به النصارى، إمنا هو عند العلماء واحملققني، ويشهد لذلك الواقع والتاريخ، 

نود، والصينيني، وغريهم من قد سبق النصرانية مبئات السنني، فقد كان عند الرومان، واملصريني، واهل
  .األمم

  .د عدد الداخلني فيها من الوثنينيوتنمو أفكاره يف النصرانية كلما ازدا
 )جوسنت ماستر من القرن الثاين( وذا تشهد دائرة املعارف الفرنسية إذ تذكر نص كالم املؤرخ 

إنه كان يف زمنه يف الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو املسيح، ويعتربونه إنساناً « :حيث يقول
 د ذلك، أنه كلما منا عدد من تنصر من الوثنيني،حبتاً، وإن كان أرقى من غريه من الناس، وحدث بع

 .)٣(»ظهرت عقائد جديدة مل تكن من قبل
ويعترب هذا املصدر من أهم مصادر النصرانية احلقيقية، سواء قال به النصارى، أم مل يقولوا به، 

ريها من فهم اقتبسوا فكرة التثليث مبا فيه من عقائد األبوة، و البنوة، والروح، والصلب والقيامة وغ
الوثنيني قبلهم، وقد اعتىن علماء وكتاب املسلمني ببيان هذه احلقيقة، والرجوع إىل مصادر الديانات 

  .الوثنية، وإجياد أوجه التشابه بني الدين السماوي األصل، والوثنيات األرضية

                                      
 .١٦:  ٤األوىل يوحنا)  ١(

 . ١٣٣ -١٣٢، نقالً من املسيجية، ٧٧ - ٧٦ألب بولس الياس اليسوعي يسوع املسيح ص ا)  ٢(

 .٢٢٥ احلاج حممد التثليث، اىل التوحيد من النصرانية من نقال ١٠/٢٠٢ وجدي فريد حممد االعشرين، القرن معارف دائرة)  ٣(
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احلقائق لقد أصبح من «: يقولوممن اعتىن بذلك كاتب العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية حيث  
ت إحدى أمم التاريخ املهمة وملا كان ،املؤكدة، أن الديانات الوثنية كثرية التشابه جدا وأسباا عديدة

بالوقت نفسه يدخل يف دينها أشياء من األديان . يف األرض، كانت تنشر دياناا وعلومها معهاتنشر 
  .)١(»األخرى

ن مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث ال ختلو كافة األحباث املأخوذة ع« :شردوقد قال برت
  .)٢(»أي اآلب واالبن وروح القدس«ثي أو التولد الثال

كان عند أكثر األمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول بالالهوت « :قال موريس
  .)٣( )أن اإلله ذو ثالثة أقانيم: أي(الثالوثي، 

  : ني النصرانية ليتضح دقة االقتباسة وبولعلي أوجد مقارنة بني الوثنيات القدمي
يقول ) أوزوريس، وإيزيس، وحورس(عند املصريني يف ثالثة آهلة هم من ذلك يظهر التثليث 

إن كثرياً من املفكرين ينتهون إىل أن الثالوث يرجع إىل مخسة عشر قرنا على «: سامي جربه الدكتور
تاريخ، وتأثر الفكر املسيحي بالفكر املصري، األقل قبل مولد املسيح، فقد وجد يف مصر يف ذلك ال

   .)٤(»ن الفكر الفرعوين والفكر املسيحيوخباصة بسبب قرب املسافة بني موط
هو قوهلم  ) الوثنيني القدماء(عم انتشارها يف ديانة املصريني وأغرب عقيدة « :قال العالمة بونويك

  .)٥(»منبثقة من اهللا وأا اهللا) ةأي كلم(صار بواسطتها وإا  شيءوإن كل  )هوت الكلمةبال(
أورمزد، ومترات، (ثل اهلنود متاما، وهم وكان الفرس يعبدون إهلا مثلث األقانيم، م«: وقال داون

مث ذكر التثليث . »)امللك(واهرمان ) املخلص والوسيطابن اهللا (مترات و) اخلالق(فأورمزد ) واهرمان
  .)٦(عند اليونان، وعند الرومان

ثالثة أقانيم غري منفكني عن ) برمهة، و فشنو، وسيفا(أو أقانيم وهي « جند ثالثة آهلة وعند اهلنود
  .)٧(»الوحدة وهي الرب، واملخلص، وسيفا

ظهرت البوذية قبل املسيحية بأكثر من مخسة قرون، يالحظ غوستاف لوبون «ويف الفكر البوذي 
وذا يتضح أن تثليث النصارى  )١(»وضوعن ناحية الشكل ومن ناحية املتشاا واضحا بني الديانتني م

  .هو إال نسخة مكررة من الوثنيات القدمية قبله ما

                                      
 .٢٩، ص )٢٠٠٥صر ـ اجليزة، الطبعة األوىل، مكتبة النافذة، م( العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية، التنري )  ١(

 .٢٩نقالً من العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية، التنري٢٨٥خرافات املصريني الوثنيني، برتشرد  ص)  ٢(

 .٢٩نقالً من العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية، التنري. ٣٥ ص السادس الد يف القدمية اهلندية اآلثار: موريس)  ٣(

 .١٧٧ص املسيحية،،شليب)  ٤(

 .٣٤ص التنري النصرانية، الديانة يف الوثنية العقائد نقالًمن ٤٠٢ ص املصريني إعتقاد: بونويك)  ٥(

 .٣٥ التنري النصرانية، الديانة يف الوثنية العقائد نقالًمن ٢٠٥ص وخمتروعها اخلرافات كتابة: فسك)  ٦(

 .٣٠ص التنري، ة،النصراني الديانة يف الوثنية العقائد)  ٧(
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  : الفكر الفلسفي
جه اخلصوص يف مدرسة تأثرت النصرانية بالفكر الفلسفي الذي كان موجوداً يف مصر على و

) أفلوطني(بعده ومن ) أمنيوس(اليت كان هلا الغلبة يف اامع كما سبق، ومن ذلك فكر اإلسكندرية، 
، ٢٤٢كان شيخ هذه املدرسة أمنيوس املتوىف سنة«: ذلك األستاذ حممد أبو زهرة فيقولكما يذكر 
بعده تلميذه رتد عنها إىل وثنية اليونان األقدمني، وجاء من مث ا. در حياته الديانة املسيحيةاعتنق يف ص

مث رحل إىل فارس واهلند، وهناك  وقد تعلم يف مدرسة اإلسكندرية أوال، ٢٧٠أفلوطني املتوىف سنة
استقى ينابيع الصوفية اهلندية، واطلع على تعاليم بوذا وديانته، وبرامهة اهلند وديانتهم وعرف آراء 

وأخذ يلقى بآرائه على . البوذيني يف بوذا والربامهة يف كرشنة، وقد عاد بعد ذلك إىل اإلسكندرية
 . الكون ، ومنشيءيعةتالميذه، وجلها يتجه إىل تعرف ما وراء الطب

  :ويلخص اعتقاده يف منشيء الكون يف ثالثة أمور
أزيل دائم ال تدركه األبصار، وال حتده األفكار، والتصل إىل  يءأن الكون قد صدر عن منش) أوهلا(

  . معرفة كنهه األفهام
  .األول بواسطة العقل يءأن مجيع األرواح شعب لروح واحد وتتصل باملنش) ثانيها(
  .  وهو حتت سلطاا. أن العامل يف تدبريه وتكوينه خاضع هلذه الثالثة) ثالثها(

حول الفلسفة األفالطونية احلديثة  )٢(عن املستشرق ليون جوتيه  مث ذكر كالما طويالً ونقوال
  .)٣( ..أكتفي باإلشارة إىل مرجعها. وأثرها على الفكر الديين املسيحي

  :وظائف الثالوث
م من عناصر التثليث وظيفة يقوم ا جتاه املخلوقات، ويف ذلك يقول ونيرى النصارى أن لكل إق

 : حممد جمدي مرجان
  .فاهللا اآلب جعلوه مصدر العدل«

  .واهللا االبن جعلوه مصدر الرمحة
  .واهللا الروح القدس جعلوه مصدر النعمة

وغفران اخلطايا واهللا اآلب ينسب إليه اخللق والتبين، أما اهللا االبن فينسب إليه فداء البشرية 
امليالد الثاين هو اإلميان واالعتقاد ببنوة (فينسب إليه منح امليالد الثاين والذنوب، وأما الروح القدس 

 .)٤(»واحلياة الطاهرة للبشر وتقديس النفوس) املسيح هللا ليستحق به كفارة املسيح لذنوبه وخطاياه
                                                                                                             

 .١٧٨ص املسيحية،شليب  نقالًمن ٣٤٥-٣٤٤( ص اهلند حضارة)  ١(

 .م١٩٢٣ عام باريس طبعة) اإلسالمية الفلسفة لدراسة» أواملدخل« مقدمة( كتابه من جوتيه ليون)  ٢(

 .٣٦ - ٣٢ ص زهرة أبو النصرانية،حممد يف حماضرات:  انظر)  ٣(

 ...٨٧ توري يونس منها، سالماإل وموقف والصلب التثليث عقيدتا)  ٤(
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اليت اعتمد عليها، سواء اليت قال ا أهل هذا هو التثليث يف النصرانية مبفهومه وأدلته ومصادره 
التثليث، أم قال ا من حتدث عنهم وبني معتقدهم فيه، وأقوال املقسطني منهم، أو ما أجراه اهللا على 

فَإِنْ حاجوك  ﴿ألسنة بعضهم ليبقى حجة عليهم، وهداية ملن أراد سلوك طريق احلق واالهتداء إليه 
ل هِيجو تلَمفَإِنْ فَقُلْ أَس متلَمأَأَس نييالْأُمو ابتوا الْكأُوت ينلَّذقُلْ لنِ وعبنِ اتمو لَّه

ادببِالْع ريصب اللَّهلَاغُ والْب كلَيا عما فَإِنلَّووإِنْ تا وودتاه وا فَقَدلَم٢٠ عمران، آل سورة[﴾ أَس[  
نصوص الكتاب والسنة،  صادرهم، والعقل الصريح، مع ماورد منمن خالل مفليهم ع الرد أما
، والذي كمان على ما كان قبلهما، باعتبارمها آخر مصادر التشريع من لدن احلكيم العليمإذ مها احل

  . سيكون يف املطلب التايل
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من اهلشاشة والضعف، مايسع العاقل أن يعلم بطالا مبجرد النظر يف معناه، إن عقيدة التثليث 
  .ه األفهامالذي ال تدركه العقول وال تستوعب

كما أن األدلة املعتمدة عندهم، ال تدل أو تنص عليه حبال، بل قد تكون ضده أو يفهم منها غري 
ث، وبه يبشرون وإليه يدعون فإنه من ما تعسف النصارى فهمه منها، ومبا أن النصارى يقولون بالتثلي

ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي  ﴿ :دلة باليت هي أحسن كما قال تعاىلباب دعوم واا
نسننقض ماعليه أهل التثليث، ابتداء من النصوص اليت يعتمدون عليها، مث ] ٤٦ سورة العنكبوت[ ﴾ أَح

  .الكتاب املقدس، وبعد ذلك من العقل الصريح والنص الصحيحبأدلة التوحيد من 
  : ن الرد على التثليث من أربع جهاتوذا يكو

  :رد أدلة التثليث يف الكتاب املقدس عند النصارى: اجلهة األوىل
وإمنا جلأ النصارى يف تكلف إجياد )! الكتاب املقدس(يقول النصارى بأن مستندهم يف التثليث 

ألنه ال ميكنهم إقناع أنفسهم، وال غريهم به عقالً، فال املقدس تدل على التثليث؛  ابنصوص من الكت
  . لوحدانية احلقة والتثليث املزعومميكن استيعابه أو فهمه أو إدراك كيفية اجلمع بني ا

ولقد ذكرت من أقوال النصارى وختبطهم يف ذلك عند عرض معتقدهم يف التثليث ما يغين عن 
 . ليهمإعادته يف الرد ع

أدلتهم من الكتاب املقدس، فقد اخترت ستة نصوص من اليت يقولون  وكما سبق عندما ذكرت 
ى النصوص اليت اخترا بشكل ا، وألنه ليس املراد احلصر بل اإلشارة فقط، فإنين سأقتصر يف الرد عل

  . موجز
  :الدليل األول

  )١(»ه إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوبلإ،أنا إله أبيك«جاء يف العهد القدمي يف سفر اخلروج   ما 
وقبل نقض هذا النص أود التنبيه على أنه ال حيق للنصارى االستدالل من العهد القدمي عليه، ألنه 
نزل يف زمن قبل أن تعرف النصرانية مقولة التثليث، أو نزول االبن وإلوهيته، وال ميكن أن خياطب اهللا 

إال كان نزول اآليات اليت ال ميكن فهمها عبثاّ واهللا مرته سبحانه أمة من األمم مبا ال ميكنهم فهمه، و
 . عنه

  

                                      
 .٣:٦ اخلروج سفر)  ١(
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، وخيربه أنه إله أبيه وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله uففي هذا النص خياطب اهللا موسى 
  .يعقوب

 والنص ذه الطريقة مفهوم أنه إله واحد هلؤالء األربعة، أبوه وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، أو قل
  . وأن التفصيل ملا أمجل إلله أبيكالثالثة، 

مراجعة تعليق  وإلضافة بيان افت االستدالل به على التثليث ميكن! فأين التثليث يف هذا النص؟
  .كالم العلماء حوله

أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله (« :قال ابن تيمية رمحه اهللا وهو يورد شبهتهم بأن اهللا قال
هيم وإسحاق ويعقوب، بل كرر اسم اإلله ثالث دفوع، قائال أنا إله وإله ومل يقل أنا إله إبرا) يعقوب

  .لتحقق مسألة الثالث أقانيم يف الهوته
  :أفسد األشياء وذلك يظهر من وجوه واجلواب أن االحتجاج ذا على األقانيم الثالثة من

الكلمة، وبالثالث أقنوم أنه لو أريد بلفظ اإلله أقنوم الوجود، وبلفظ اإلله مرة ثانية أقنوم  :أحدها
احلياة، لكان األقنوم الواحد إله إبراهيم، واألقنوم الثاين إله إسحاق، واألقنوم الثالث إله يعقوب، فيكون 

وهذا كفر عندهم، وعند  .كل من األقانيم الثالثة، إله أحد األنبياء الثالثة، واألقنومني ليسا بإهلني له
  .مجيع أهل امللل

يقال إن اهللا رب العاملني، ورب السماوات، ورب األرض، ورب العرش ورب  أنه :الوجه الثاين 
  .كل شيء، أفيلزم أن يكون رب السماوات ليس هو رب األرض رب كل شيء

وكذلك يقال إله موسى، وإله حممد، مع قولنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أفتكون اآلهلة  
من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك وإِلَه آبائك إِبراهيم ما تعبدونَ  ﴿ :وقد قال يعقوب لبنيه! مخسة

اقحإِسيلَ واعمإِس١٣٣سورة البقرة، [  ﴾ و [.  
  !؟أحدمها إهله واآلخر إله الثالثة أفتراه أثبت إهلني 

... وتارة لتغاير الصفات كقوله تعاىلأن العطف يكون تارة لتغاير الذوات،  :الوجه الثالث
﴿ كائآب إِلَهو كوهو هو سبحانه )١(  ﴾إِلَه.  

فقوله يف التوراة إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب هو من هذا الباب، وال خيتص هذا بثالثة، 
  .)٢(»ما يقصد املتكلم ذكره من الصفات بل يقال يف االثنني واألربعة واخلمسة، حبسب

  

                                      
هك وإِلَه آبائك إِبراهيم أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُواْ نعبد إِلَ﴿: يقصد قوله تعاىل )  ١(

حإِسيلَ واعمإِسونَوملسم لَه نحنا وداحا وإِلَه ١٣٣سورة البقرة﴾ق. 

 .٤٦٠- ٤٥٧/ ٣  تيمية ابن الصحيح، اجلواب)  ٢(
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 : الدليل الثاين
جمده . رب اجلنود  قدوس ،قدوس ،قدوس( :وهذا نادى ذاك وقال« :جاء يف سفر أشعياء ما

  .)١(»)ملء كل األرض
وقد أورد ابن تيمية قوهلم أن أشعياء شهد بتحقق الثالوث بوحدانية، مث ذكر أم إذا اجتمعوا   

نقدسك : (يف كنيستهم كل سبت، يقف احلران أمامهم ويقول كالما عربانيا هذا تفسريه وال جيحدونه
قدوس، : فيصرخ اجلميع جماوبني) ظمك ونثلث لك تقديسا مثلثا كاملكتوب على لسان نبيكونع

ا دليالً هلم على التثليث قدوس، قدوس، رب القوات، ورب السماوات واألرض، وذكر كالمهم أن هذ
خر واجلواب أما ما يف كتب األنبياء عليهم السالم من تثنية اسم الرب عند إضافته إىل خملوق آ: مث قال

  .فهو من منط تثنية اسم اإلله
وهذا ال يقتضي تعدد األرباب واآلهلة، وهلذا ال يقتضي جعلهم اثنني وأربعة، إذا ذكر اللفظ 

  . مرتني وأربعة
فكذلك إذا ذكر ثالث مرات، ال يقتضي أن األرباب ثالثة، وهم أيضا ال يقولون بثالثة أرباب 

باب، وثالثة آهلة، لدل على نقيض قوهلم، بل هم يزعمون وثالثة آهلة، فلو كان هذا يدل على ثالثة أر
والكتب ال . أم إمنا يثبتون إهلا واحدا، ولكنهم يناقضون فيصرحون بثالثة آهلة، ويقولون هم إله واحد

تدل على قوهلم املتناقض بوجه من الوجوه، بل الكتب اإلهلية يكثر فيها مثل هذا الكالم عند أهل 
، واليفهم منها ثالثة أرباب، أو ثالثة آهلة إال من اتبع هواه بغري هدى من اهللا، الكتاب، وعند املسلمني

وقال قوال خمتلفا يؤفك عنه من أفك، ومثل هذا موجود يف سائر الكالم، يقال هذا أمري البلد الفالين، 
  . وأمري البلد الفالين، وأمري البلد الفالين، وهو أمري واحد

ميني، ورسول إىل أهل الكتاب، ورسول إىل اجلن واإلنس، وهو ويقال هذا رسول اهللا إىل األ
  .رسول واحد

إذا قال العبد يف ركوعه سبحان ريب العظيم ثالثا فقد : أنه قال rوهذا كما يف السنن عن النيب 
 )٢(.مت ركوعه، وذلك أدناه، وإذا قال يف سجوده سبحان ريب األعلى ثالثا فقد مت سجوده، وذلك أدناه

لى هو تقديس الرب وأدناه أن يقدسه ثالث مرات، فمعناه قدسوه ثالث مرات ال تقتصروا عوالتسبيح 
بني قدوس، قدوس، قدوس، فيقدسونه ثالث مرات فعلم أن املراد تثليث وهلذا يقولون جمي. ةمرة واحد

ليث التقديس، حيث ما دل عليه لفظه، وما يفعلونه ممتثلني هلذا األمر، وما يفعل يف نظري ذلك من تث

                                      
 .٣: ٦ أشعياء)  ١(

 إقامة: ماجه ابن سنن ،١/٣٠٠والسجود الركوع يف التسبيح يف جاء ما باب - r اهللا رسول عن الصالة أبواب: الترمذي جامع)  ٢(
 والسجود الركوع أبواب تفريع -  الصالة كتاب: داود أيب سنن ،٢/١٥٨ والسجود الركوع يف التسبيح باب -  فيها والسنة الصالة

 .مرسل هذا: داود أبو قال ،١/٣٨٥
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تقديسه، وأن يقدس ثالث مرات، ال أن يكون املقدس ثالث أقانيم، فإن هذا أمر مل ينطق نيب من 
  .)١(األنبياء به ال لفظا، وال معىن، بل مجيع األنبياء عليهم السالم أثبتوا إهلا واحدا له األمساء احلسىن

ربعة أو الرسائل ومن جيل األأما العهد اجلديد فهم يستدلون منه بكثري من النصوص سواء األنا
  .ذلك ما سأورده يف الدليل الثالث

   :الدليل الثالث
فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب، واالبن، والروح « :جاء يف إجنيل مىت

  .)٢(» القدس
ودائرة املعارف الفرنسية تؤكد أن أتباع املسيح األوائل كان فهمهم هلذا النص أبعد ما يكون من 

نعم إن العادة يف التعميد كانت أن يذكروا «فتقول . دهم، وأا مل تدهلم على التثليثنصارى بعفهم ال
ولكن سنريك أن هذه الكلمات الثالث كان هلا مدلوالت  ،عليه اسم األب، واالبن، والروح القدس

وله، كانوا وأن تالميذ املسيح األولني الذين عرفوا شخصه، ومسعوا ق ،غري ما يفهم منها نصارى اليوم
حواريه يعتربه ) بطرس(وما كان  ،أبعد الناس عن اعتقاد أنه أحد األركان الثالثة املكونة لذات اخلالق

  .)٣(»أكثر من رجل يوحى إليه من عند اهللا
، وال أقل أن تعين هذه العبارة على فرض صحتها أن يكون فيها اًليسوا واحدووهؤالء ثالثة 

  .طلب اإلميان ؤالء الثالثة

ب، إن كان قال عمدوا الناس باسم اآل «: ويقول ابن تيمية يف معىن هذا النص بعيداً عن التكلف
واالبن، وروح القدس، مراده مروا الناس أن يؤمنوا باهللا، ونبيه الذي أرسله، وبامللك الذي أنزل عليه 

وهذا هو احلق الذي الوحي الذي جاء به، فيكون ذلك أمرا هلم باإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 
  .عليه صريح املعقول وصحيح املنقوليدل 

فتفسري كالم املعصوم ذا التفسري الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب اليت عندهم، ويوافق القرآن، 
  .الف صريح املعقول وصحيح املنقولويوافق العقل، أوىل من تفسريه مبا خي

الم عن ظاهره إىل ما الذي هو صرف الك وهذا تفسري ظاهر ليس فيه تكلف وال هو من التأويل
  .)٤(»خيالف ظاهره

                                      
 .٣٥٠  ص العبادي، والنصارى،سارة اليهود موقف:  وانظر ٤٦٧ -٣/٤٦١  تيمية الصحيح،ابن اجلواب :انظر)  ١(

 .١٩:  ٢٨ مىت)  ٢(

 . ٢٢٣ ص احلاج، التثليث،حممد اىل التوحيد من النصرانية)  ٣(

 .٣/١٩٧ تيمية، الصحيح،ابن اجلواب)  ٤(
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فرأى  ،وإذا السماوات قد انفتحت له ،فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من املاء«: الدليل الرابع
هذا هو ابين احلبيب الذي به ( وصوت من السماوات قائال ،روح اهللا نازالً مثل محامة وآتيا عليه

  .)١(»)سررت
ح اعتمد هذا االعتماد املقصود على رأس الثالثني، وال أقل أن يكون املقصود فهم يرون أن املسي

من ذلك النبوة والرسالة، وليس أنه ابن هللا؛ ألن البنوة كما يقولون قد كانت من القدم، ومل يكن يف 
  .الرحم إال وهو ابن اهللا، والروح قد يكون جربيل أتاه بالرسالة والنبوة

مث نقول زعم النصارى أمجعهم، وكتبوا يف كتبهم، أن حيىي عمد «: ويف هذا يقول القرطيب 
  .عيسى املسيح بوادي األردن

، قبل أن يعمده حيىي مقدسا أم مل يكن، فإن قلتم أنه كان مقدسا uفنقول هلم هل كان عيسى 
ه نزل فال فائدة لفعل حيىي، وألي شيء مل يرتل عليه روح القدس قبل التعميد، وأنتم تقولون أنه ملا عمد

عليه الروح القدس مثل محامة بيضاء، وإن كان غري مقدس فكيف يكون من ليس مبقدس إهلا، أو ابن 
إله، وأنتم تزعمون جبهلكم على اختالف أقوالكم، أنه احتد بناسوته الالهوت وهو يف بطن أمه، وكيف 

جه القلوب يتحد الالهوت مبن ليس مبقدس، وهل هذا كله منكم إال هذيان وضرب من اخلذالن مت
  .)٢( »!!واآلذان

  :الدليل اخلامس
وهؤالء الثالثة هم . القدس والروح ،اآلب، والكلمة: فإن الذين يشهدون يف السماء هم ثالثة« 
 .)٣(»واحد

والذين يشهدون يف األرض «ص الذي بعده علماء النصارى وهو هذا النص قد أثبت إحلاقيته بالن
حىت يتم ألهل التثليث ما أرادوا وبني زيادته  )٤(»ثالثة هم يف الواحدء، والدم، والهم ثالثة الروح، واملا

. يتهاوكريسباخ وشولز متفقان على إحلاق. وهي ملحقة يقيناً«: ا ذكر ذلك رمحة اهللا اهلندي فقالكم
. ري هنري واسكات اختاروا قول هورنوجامعوا تفس. إا إحلاقية واجبة الترك : وهورن مع تعصبه قال

وأكستاين الذي كان أعلم العلماء املسيحية التثليثية يف القرن . كات أيضاً مال إىل إحلاقيتهاواس هنري
كتب على هذه الرسالة عشر  ،وهو إىل اآلن مستند أهل التثليث أيضاً ،الرابع من القرون املسيحية

وكان مناظراً  ،وهو كان من معتقدي التثليث ،رسائل، و ما نقل يف رسالة من هذه الرسائل هذه العبارة
  .مع فرقة إيرين اليت تنكر التثليث

                                      
 .١٧-١٦:  ٣ مىت)  ١(

 .٤٠٥ -٤٠٤/ ١القرطيب واألوهام، الفساد من النصارى دين يف مبا اإلعالم)  ٢(

 .٧: ٥ األوىل يوحنا رسالة)  ٣(

 .٨: ٥ األوىل يوحنا رسالة)  ٤(
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وملا ارتكب التكلف البعيد الذي  ،العبارة يف عهده لتمسك ا ونقلها يف إثباته هفلو كانت هذ 
فإن هذا . »راد باملاء األب وبالدم االبن وبالروح القدسإن امل««ية الثامنة فكتب يف احلاشية ارتكبه يف اآل

التثليث هذه العبارة اليت  اظن أنه ملا كان هذا التوجيه بعيداً جداً  اخترع معتقدووأ ،التكلف ضعيف جداً
وأقر صاحب امليزان احلق أيضاً على رؤوس . هي مفيدة لعقيدم وجعلوها جزءاً من عبارة الرسالة

 .)١(»هـ بأا حمرفة١٢٧٠األشهاد يف املناظرة اليت وقعت بيين وبينه سنة 
  :الدليل السادس

) أنت هو املسيح ابن اهللا احلي(ما سأهلم من تقولون إين أنا ؟ فأجاب مسعان بطرس وقال عند« 
وهذا النص مع غريه من النصوص الكثرية اليت  )٢()له طوىب لك يامسعان بن يونا(فأجاب يسوع وقال 
  .د من روح القدس ومن مرمي العذراءتقول بأنه ابن اهللا جتس

ولكن قد يقال أن املقصود بالبنوة يف  ،م وكفر يف أصل مقصودهاواملقصود أن إثبات البنوة هللا ظل
ليس ما يفهمه النصارى منها بل قد يراد منها الصاحل  -قاهلا  uان صح أن عيسى –الكتاب املقدس 

  .uوالبار واملطيع هللا، بل قد أطلق يف الكتاب املقدس على غري املسيح، فلم يعد اللفظ خاصاً باملسيح 
يف  املسيح واستغالهلم للفظ ابن اهللاهلندي يف نقضه ملراد النصارى من تأليه يقول رمحة اهللا 

هذا الدليل يف ، أقول uإطالق لفظ ابن اهللا على املسيح « : الكتاب املقدس داللة على ذلك فيقول
وبإطالق ! كما عرفت،فألن هذا اإلطالق معارض بإطالق ابن اإلنسان ،أما أوال: غاية الضعف بوجهني

فألنه  ،وأما ثانيا. اهني العقلية وال يلزم منه حمالفال بد من التطبيق حبيث ال يثبت املخالفة للرب. اودابن د
من نطفة ال يصح أن يكون لفظ االبن مبعناه احلقيقي، ألن معناه احلقيقي باتفاق لغة أهل العامل من تولد 

املناسب لشأن املسيح وقد علم من فال بد من احلمل على املعىن اازي . األبوين، وهذا حمال ههنا
وملا رأى قائد املئة الواقف مقابله أنه صرح هكذا وأسلم « .ذا اللفظ يف حقه مبعىن الصاحلاإلجنيل أن ه
  .)٣(» حقاً كان هذا اإلنسان ابن اهللا الروح قال

  .)٥(»)٤() باحلقيقة كان هذا اإلنسان باراً«ونقل لوقا قول القائد هكذا  

                                      
   ).هـ١٤٢٤ - م٢٠٠٣ الثانية، الطبعة لبنان، - بريوت العلمية، الكتب دار( احلق، إظهار اهلندي، الرمحن خليل بن اهللا رمحة)  ١(

 .  اهلند يف بينهما وقعت اليت الكربى املناظرة يف) فندر( القسيس يقصد١٧٥ ص

 .١٧ -١٦:١٥مىت)  ٢(

 .٣٩: ١٥ مرقس)  ٣(

 .٤٧: ٢٣ لوقا)  ٤(

 .٢٨١ اهلندي اهللا إظهاراحلق،رمحة)  ٥(
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أحسنوا إىل مبغضكم وصلوا ألجل « :كما يف إجنيل مىت هكذا وة يف حق غريهوورد لفظ البن 
، من أحسن إىل غريه uفأطلق عيسى . »نوا أبناء أبيكم الذي يف السمواتلكي تكو ،الذين يسيئون

  .)١(من ذلك ةمناذج كثري رمحة اهللا اهلنديوكان صاحلاً أنه ابن اهللا، وقد ذكر اإلمام 

لبعض أدلة التثليث ونقضها كما ذكر علماء اإلسالم وما اكتفيت به من وبعد هذا العرض املوجز 
أو علماء النصارى على حد  ،سواًء من علماء املسلمني ،ذكر غيض من فيض الردود على هذه النصوص

  .ئ الكرمي بطالن التثليث من أدلتهمما يظهر للقار ،سواء
أن كالم يوحنا مملوء من ااز، : ل فقالوكما قال رمحة اهللا اهلندي عندما وجه النقد إىل اإلجني

حبيث مل يفهمها . uقلما جتد فقرة ال حتتاج إىل تأويل، وأن اإلمجال يوجد كثريا يف أقوال املسيح
، ما بين ألوهيته إىل uمعاصروه وال تالميذه يف كثري من األحيان ما مل يفسرها بنفسه، و أن عيسى 

  . م منه صراحة هذا املعىنبهة، ويفهالعروج ببيان ال يبقى فيه ش
فاألقوال اليت يتمسك ا املسيحيون غالبا جمملة منقولة عن إجنيل يوحنا وعلى ثالثة أقسام، 

وهذا . منها جمرد زعمهم إلوهية بعضها ال يدلّ حبسب معانيها احلقيقية على مقصودهم، فاستنباط ال
رباهني العقلية، والنصوص العيسوية، وبعضها االستنباط والزعم، ليسا مبعتمدين وال جائزين يف مقابلة ال

أقوال يفهم تفسريها من األقوال املسيحية األخرى، ومن بعض مواضع اإلجنيل، وبعضها أقوال جيب 
ث ال خيالف الرباهني والنصوص تأويلها عندهم، فإذا وجب التأويل فال بد أن يكون هذا التأويل حبي

   .)٢(هلم ذلك وأىن

سواء أكان املراد من  ،وما يناقض أقانيم التثليث ،س ملئ بنصوص التوحيدكما أن الكتاب املقد 
  .روح القدس إلوهية أو  ،أو االبن ،اآلب

ومل ينص اإلجنيل على التثليث، وال وجد فيه ما يقول به النصارى يف أمانتهم، ويف هذا يقول 
قولكم وكذلك حنن النصارى  :الهلم بالتثليث على اإلجنيل فقالشيخ اإلسالم ابن تيمية وهو يرد استد

 .يل نطق بهالعلة يف قولنا إن اهللا ثالثة أقانيم أب، وابن، وروح قدس، أن اإلجن
مل ينطق ال اإلجنيل والشيء من النبوات بأن اهللا ثالثة أقانيم، وال  نهفيقال لكم هذا باطل، فإ

ه إن اهللا هو األب، خص أحد من األنبياء الرب بثالث صفات دون غريها، وال قال املسيح وال غري
واالبن، وروح القدس، وال إن له أقنوما هو االبن، وأقنوما هو روح القدس، وال قال إن االبن كلمته، 
أو علمه، أو حكمته، أو نطقه، وإن روح القدس حياته، وال مسى شيئا من صفاته ابنا، وال ولدا، وال 

زيل مولودا، وال قال ال عن قدمي وال قال عن شيء من صفات الرب إنه مولود، وال جعل القدمي األ
خملوق إنه إله حق، من إله حق، وال قال عن صفات اهللا إا آهلة، وإن الكلمة إله، والروح إله، وال قال 

                                      
 .٢٨٣- ٢٨١ ص اهلندي، اهللا اهلندي،رمحة اهللا إظهاراحلق،رمحة:  انظر)  ١(

 .٢٨٠اهلندي،ص  اهللا رمحة احلق، إظهار:  انظر)  ٢(
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إن اهللا احتد ال بذاته، وال بصفاته بشيء من البشر، بل هذا كله مما ابتدعتموه وخرجتم به عن الشرع، 
  .)١(والعقول الصرحية والعقل، فخالفتم الكتب املرتلة

  :كتاب املقدسرد التثليث من ال: اجلهة الثانية
ومع تكلفهم يف إجياد نص التثليث من الكتاب املقدس، فقد اشتمل على ماال حيصى مما يناقض 
التثليث ويهدم أركانه، وقبل أن أعرض نصوص التوحيد فيه، إذ ال ميكن اجتماع املتناقضات يف كالم 

، بل إنه عندما يعارض النص الصريح  بالنص احملتمل، فإنه ال يسع العقل الصريح، اهللا ومصدر التشريع
وائر املعارف عندهم ذا فقد وجد من علماء النصارى، ودإال الرجوع إىل النص الصحيح، ويف ه

، ما دعا إال إىل uاالعتراف بعدم نص الكتاب املقدس على التثليث، وأنه من صنع البشر، وأن عيسى 
جاء لفظ روح اهللا، ونفخة اهللا يف « :فمن ذلك ما جاء يف دائرة املعارف الفرنسية هذا القولالتوحيد 

 األناجيل ذكر قد جاء يف... هلية، أو طريقة تأثري تلك القدرةالتوراة، ومل يقصد ا إال أصل القدرة اإل
ىل ما يشري إليه العلم وال إ ،ولكنه ال يوجد فيها إشارة ما إىل التثليث ،روح القدساألب، و االبن، و

ه هو اهللا الواحد رب األنبياء واألولياء، حواريوو .uفاإلله الذي كان يتكلم عنه عيسى ،الالهويت اليوم
  .)٢(»اإلله باآلب وال يدعو رباً سواه يدعو هذا uوكان عيسى  ،الذي جتب له العبادة وحده

 داللته على التوحيد، ونفي  ويف هذه الفقرة سأوضح اجلانب املشرق يف الكتاب املقدس وهو
 .من غري تكلف شرح وال توضيح بيان املسيح، وإثبات بشريته إلوهية

واليت أبقاها اهللا فيهما، رغم  )٣(فمن نصوص الوحدانية واملليئة به نصوص التوراة واإلجنيل
  : يلى التحريف والتبديل لتبقى عليهم حجة إىل يوم الدين ما

   .)٤(»ي وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلتهفوك أنت اإلله احلقيقوهذه احلياة األبدية أن يعر« -١
حسنا سأله أية وصية هي أول  فلما رأى أنه أجام ،فجاء واحد من الكتبة ومسعهم يتحاورون« -٢

وحتب الرب  ع يا إسرائيل الرب إهلنا رب واحد؟ فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا امسالكل
كل قدرتك هذه هي الوصية  ل فكرك ومنإهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن ك

  .)٥(»األوىل

                                      
 .٤٤١/ ٤  تيمية ابن الصحيح، اجلواب)  ١(

 .٢٢٦احلاج،ص حممد التثليث، اىل التوحيد من النصرانية. ١٠/١٩٩: وجدي فريد حممد العشرين، لقرن املعارف دائرة: انظر)  ٢(

 .شأما شأن مجيع كتب اهللا إذ مل يبعث اهللا الرسل ويرتل الكتب إال لرد الناس إليه كلما احنرفوا عن جادة احلق والصواب)  ٣(

 .٣: ١٧يوحنا )  ٤(

 .٣٠-٢٨: ١٢مرقس )  ٥(
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أصعد بعد إىل  ال تلمسين ألين مل«: يف خطاب مرمي ادلية هكذا rيف إجنيل يوحنا قول املسيح  -٣
» أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم«القول فسوى بينه وبني الناس يف هذا . )١(»أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم
  .ن أنه إله أو ابن إلهفيقولو ،لكيال يتقولوا عليه الباطل

ن اهللا ليس أل ،ففيه أيضا نفي. )٢(»إن أيب أعظم مين« :هكذا uيف إجنيل يوحنا قول املسيح  -٤
  . ، فضال عن أن يكون أعظم منه، وهم يقولون باملساواة وهنا نفيهايءكمثله ش

 الكاتب دويشه )٣(غالبا، اإلنسان بابن يعرب كان نفسه عن عبر إذا أنه الشريفة عاداته من كان -٥
 األناجيل على فاالعتماد األناجيل، كتابة سبق املسيح إلوهية ب االعتقاد أن كالتوف الكبري
 معاملها بكل املسيح صورة إن« يقول لذلك الصواب، عن بعيد عمل املسيح إلوهية  إلثبات

 الفلسفة إنتاج من هي الصورة هذه وأن األناجيل، من واحد سطر يكتب أن قبل أعدت ومالحمها
 عامة تكون وتكاد شائعة، آراؤها وكانت مسيطرة، ذاك إذ كانت اليت )٤( )امليتافيزيقية( العقلية

  ..عاملية أو
 ينبغي أن يالحظ أن عيسى مل يدع أنه ابن اهللا من الناحية: أكسفورد –ويقول مدير رييون هول 

كل الناس من اهللا  لعامة اليت تضعوإمنا من الناحية ا ،وال من الناحية الفكرية العقلية ،احلسية اجلسمانية
  .)٥(األبناء من األب يف التعلق به واالعتماد عليه واحلاجة إليه مبرتلة

  :إجنيل برنابارد التثليث من 
من إجنيل برنابا ملا بني أيدينا  uوإن كنا لسنا يف حاجة إىل تصحيح عقيدة النصارى يف عيسى 

وألن هذا اإلجنيل غري معترب عند النصارى، ملا حيتويه  كما سيأيت ،من النص الصحيح يف الكتاب والسنة
جاء يف القرآن والسنة، إال أنه سيبقى حجة ناطقة للمنصفني  هم عليه وتؤيد ما من نصوص تناقض ما

من النصارى مع ما سبق بيانه، من نصوص الكتاب املقدس يف إثبات ضالل النصارى يف القول 
  .  بالتثليث

، إله وذلك ما أوضحه يف uلريد على بولس يف تعليمه للناس بأن عيسى فقد كتب برنابا إجنيله 
أيها األعزاء إن اهللا العظيم العجيب قد افتقدنا يف هذه األيام األخرية بنبيه يسوع «: يقول مقدمته إذ

املسيح، برمحة عظيمة للتعليم واآليات، اليت اختذها الشيطان ذريعة، لتضليل كثريين بدعوى التقوى، 
                                      

 .١٧: ٢٠ يوحنا)  ١(

 .٢٨: ١٤ يوحنا)  ٢(

 إظهار: انظر  كثري وغريها ،٢٢ ،١٢ ،٩: ١٧ و ٦: ١٣و٢٠: ٨ مىت إجنيل يف مثال أيضا املروج اإلجنيل هذا ناظر على الخيفى كما)  ٣(
 .٢٧٩ -٢٧٣ اهلندي  اهللا رمحة احلق،

 هامجتها واحلس، الطبيعة وراء وفيما واإلنسان والعامل اإلله يف يبحث.للوجود األولية احلقيقة عن تبحث الفلسفة من فرع:امليتافيزيقا)  ٤(
 .٢/١١٦٥امليسرة املوسوعة. يةالتجريب املذاهب

 .٤٠- ٣٩ ص الطهطاوي واإلسالم، النصرانية)  ٥(
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ن بتعليم شديد الكفر، داعني املسيح ابن اهللا، ورافضني اخلتان الذي أمر به اهللا، دائما جموزين كل مبشري
حلم جنس، الذين ضل يف عدادهم أيضا بولس، الذي ال أتكلم عنه إال مع األسى، وهو السبب الذي 

لكم الشيطان سطر ذلك احلق، الذي رأيته ومسعته أثناء معاشريت ليسوع، لكي ختلصوا وال يضأ ألجله
لصوا خالصا فتهلكوا يف دينونة اهللا، وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد ملا اكتبه، لتخ

  .)١(»أبديا

 إلوهية رية اليت تدل على التوحيد، وتنفيوأكتفي بذكر هذا النص، رغم وجود النصوص الكث
  .)٢(املسيح، بل إنه بشر كغريه من البشر ورسول كبقية الرسل

   :رد التثليث عقالً: هة الثالثةاجل
والعقل ينفي التثليث وال ميكن أن يستوعبه مع الوحدة املزعومة، ولقد ذكرت من أقوال علماء  

بل إن املنصفني منهم ذكروا بشرية هذه العقيدة، . النصارى عند عرض مصادرهم ما يغين عن إعادته هنا
  . ، ومل تكن من تعليم حوارييه من بعدهuوأا مل تكن من عند اهللا، ومل يأمرهم ا عيسى 

وقد تصدى هلا علماء اإلسالم بالرد وإبطال الشبهات حوهلا وعقد احلوارات واملناظرات مع  
  .أتباعها

تعليم الثالوث القدوس صعب علينا «: هذه احلقيقة من أحد كتام فيقولوقبل الرد أطرح 
ومن اجللي أن هذه معادلة . ١=١+١+ ١ة غبية هي وأحياناً يعتقد أن املسيحية تعلم فكر. ومربك لنا

والثـالوث . يصف عالقة، ليست بني ثالثة آهلة، بل إلله واحد يف ثالثة أقانيم) الثالوث(وتعبري . غبية
وكلمة ثالوث تستعمل كجهد لتعريف ملء . أي أن هناك ثالثة كائنات هي معاً اهللا ،ال يعين تثليثاً

  .عهالالهوت من ناحية وحدته وتنو
وعلى الرغم . يف اجلوهر ولكن له ثالثة أقانيم والصيغة التارخيية للثالوث األقدس هي أن اهللا واحد

ذلك أن وحدة اهللا .  أا ال تتضمن تناقضاً بأي حالإال ،بل وتبدو متناقضة ،من أن الصيغة غامضة
  .)٤)(٣(.»عنه باألقانيم مت التعبري إلوهية يف حني أن تنوع ال ،تتأكد من ناحية اجلوهر أو الكينونة

                                      
 .٩-١: ١ برنابا إجنيل)  ١(
 .السقا حجازي أمحد. ود. رضا رشيد حممد والسيد سعادة خليل. د من لكل مقدماته على اإلطالع مع برنابا إجنيل:انظر)  ٢(

 .٣٩ ص سربول املسيحي، اإلميان)  ٣(

 -u٢ املسيح إلوهية  إنكار - ١ اآليت فيه يعلنون م١٩٧٧ عام الكهنوت رجال من سبعة ألفه لندن مدينة يف تابك صدر وقد)  ٤(
 تأليف ووثائق حقائق األديان مقارنة يف امليزان: انظر. صدوره أسبوع نفس يف الكتاب هذا طبعة نفدت ولقد. فقط بشريته تقرير

 ).٣٢٨ - ٣٢٤ املسيح إلوهية ب القول يرفضون اآلن أوربا يف الدين رجال( عنوان حتت  ٣٢٤ ص طهطاوي عزت حممد املستشار
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ذه املقدمة من كالم عامل بالنصرانية ومعتقد هلا أقول قد أغنت عن الرد مجلة وتفصيال، لكن 
املسلمني يف ذلك وتوضيح جهودهم، وسأقتصر على علمني من علماء  ءقاله علما يبقى إبراز ما

  .القدامى، واآلخر من العصر احلديثاملسلمني أحدمها من 
  : )١(تيمية احلراين ابن: األول

قالوا والثالثة أمساء فهي إله واحد، ورب واحد، وخالق واحد، «: يقول يف اجلواب الصحيح
مسمى واحد، مل يزل وال يزال شيئا حيا ناطقا، أي الذات والنطق واحلياة، فالذات عندنا األب، الذي 

من العقل، واحلياة هي الروح القدس هو ابتداء االثنني، والنطق االبن الذي هو مولود منه كوالدة النطق 
  : واجلواب عن هذا من وجوه

  ... تبارك وتعاىل متعددة كثريةأن أمساء اهللا :األول
وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه  ﴿: تعاىل قال

  ]١٨٠ االعراف، سورة[ ﴾ سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
  .)٢(»اجلنة دخل أحصاها من واحدا إال مائة امسا وتسعني تسعة هللا إن«ويف احلديث 

وإذا كانت أمساء اهللا كثرية كالعزيز والقدير وغريها، فاالقتصار على ثالثة أمساء دون غريها 
  .باطل، وأي شيء زعم الزاعم يف اختصاص هذه األمساء به دون غريها فهو باطل

قوهلم األب الذي هو ابتداء االثنني، واالبن النطق الذي هو مولود منه كوالدة  :لوجه الثاينا
، ومل يزل وال كالم باطل فإن صفات الكمال الزمة لذات الرب عز وجل أوال وآخراً. النطق من العقل

  .ا، وال عاملا بعد أن مل يكن عامليزال حيا عاملا قادرا، مل يصر حيا بعد أن مل يكن حيا
فإذا قالوا إن األب الذي هو الذات هو ابتداء احلياة، والنطق اقتضى ذلك أن يكون األب قبل 
 .احلياة والنطق، وأن يكون فاعال للحياة والنطق، فإن ما كان ابتداء لغريه يكون متقدما عليه أو فاعال له

  . وهذا يف حق اهللا باطل
ن العقل، فإن املولود من غريه متولد منه، وكذلك قوهلم إن النطق مولود منه، كوالدة النطق م

فيحدث بعد أن مل يكن كما حيدث النطق شيئا فشيئا، سواء أريد بالنطق العلم، أو البيان فكالمها مل 
  .دث فيها واتصفت به بعد أن مل يكنيكن الزما للنفس الناطقة، بل ح

                                      
 خالل من النصارى على الرد يف واجلماعة السنة أهل منهج فيه بني كتاباً  احملسن عبد حممد بن الراضي عبد الدكتور كتب ولقد)  ١(

 فكرته هدم مث عليه وأدلتهم ومصدره ومتثيله تفسريه يف الكبري اختالفهم مع عندهم التثليث فيه أوضح عليهم الرد يف تيمية ابن جهود
 . هلم وإبطاله القدس وروح واالبن اآلب التثليث ألفراد مناقشة مع

 .٣/١٩٨ االشتراط من جيوز ما باب - الشروط كتاب: البخاري صحيح)  ٢(
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ه أنه صفة الزمة له فكذلك احلياة أن قوهلم يف االبن أنه مولود من اهللا، إن أرادوا ب :الوجه الثالث
صفة الزمة هللا، فيكون روح القدس أيضا ابنا ثانيا، وإن أرادوا به أنه حصل منه بعد أن مل يكن، صار 

و أنه صار حيا بعد أن عاملا بعد أن مل يكن عاملا، وهذا مع كونه باطال وكفرا، فيلزم مثله يف احلياة، وه
  .مل يكن حيا

ة حياة اهللا روح القدس، أمر مل ينطق به شيء من كتب اهللا املرتلة فإطالق أن تسمي :الوجه الرابع
 .ى حياة اهللا من تبديلهم وحتريفهمروح القدس عل

الذي هو العلم وهذا إن أرادوا به ) الكلمة(أم يدعون أن املتحد باملسيح هو  :الوجه اخلامس
ب وهو االبن وهو روح يح نفسه هو اآلن املسب وكانفس الذات العاملة الناطقة، كان املسيح هو اآل

  .القدس، وهذا عندهم وعند مجيع الناس باطل وكفر
وإن قالوا املتحد به هو العلم، فالعلم صفة ال تفارق العامل، وال تفارق الصفة األخرى اليت هي 

  .به العلم دون الذات ودون احلياة حياة، فيمتنع أن يتحد
صفة ال ختلق وال ترزق، واملسيح نفسه ليس هو صفة أن العلم أيضا صفة وال :الوجه السادس

قائمة بغريها باتفاق العقالء، وأيضا فهو عندهم خالق السماوات واألرض فامتنع أن يكون املتحد به 
  .فس احلياة وال نفس العلم والكالمصفة، فإن اإلله املعبود هو اإلله احلي العامل القادر، وليس هو ن

هذا باطال  أو يا علم اهللا أو يا كالم اهللا اغفر يل وارمحين واهدين، كان فلو قال قائل يا حياة اهللا
مل جيوز أحد من أهل امللل أن يقال للتوراة أو اإلجنيل وغري ذلك من كالم اهللا يف صريح العقل، وهلذا

  ... اغفر يل وارمحين، وإمنا يقال لإلله املتكلم ذا الكالم اغفر يل وارمحين
يس هو كلمات كثرية، بل غايته أن يكون كلمة واحدة إذ هو خملوق بكلمة ومعلوم أن املسيح ل
  .من كلمات اهللا عز وجل
أن أمانتكم اليت وضعها أكابركم حبضرة قسطنطني، وهي عقيدة إميانكم اليت  :الوجه السابع

ما  ون ملن يناظركم خالفجعلتموها أصل دينكم تناقض ما تدعونه من أن اإلله واحد، وتبني أنكم تقول
  .تعتقدونه

بإله واحد خالق . ففي هذه األمانة اليت جعلتموها أصل دينكم، ذكر اإلميان بثالثة أشياء
السماوات واألرض خالق ما يرى وما ال يرى فهذا هو رب العاملني الذي ال إله غريه وال رب سواه 

ع الرسل إىل عبادته وهو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسائر األنبياء واملرسلني، وهو الذي دعت مجي
  .ال شريك له ووا أن يعبد غريهوحده 

ب قبل كل الدهور نور من ، ابن اهللا الوحيد املولود من اآلوبرب واحد يسوع املسيح! مث قلتم
ب يف اجلوهر، فصرحتم باإلميان مع هر أبيه مولود غري خملوق مساو اآلنور إله حق من إله حق من جو
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احد خملوق مساو األب ابن اهللا الوحيد وقلتم هو إله حق من إله حق خالق السماوات واألرض برب و
  . من جوهر أبيه

  ...باإلميان بإهلني أحدمها من اآلخروهذا تصريح 
ب، ومولدا وهو االبن، وجعلوه مساويا له يف مانة قد جعلوا اهللا والدا وهو اآلوهم يف هذه األ

ب يف اجلوهر، فصرحوا فقالوا مولود غري خملوق مساو اآل اجلوهر، وقد نزه اهللا نفسه عن األنواع الثالثة،
ب يف اجلوهر إال جوهر فوجب أن وي ليس هو املساوي، وال يساوي اآلبأنه مساو له يف اجلوهر، واملسا

  .ا ثانيا، وروح القدس جوهرا ثالثايكون االبن جوهر
بت جوهرا واحدا وإهلا وهذا تصريح بإثبات ثالثة جواهر، وثالثة آهلة، ويقولون مع ذلك إمنا نث

اللَّه ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد  ﴿:وقد نزه اهللا نفسه عن ذلك بقوله.. واحدا وهذا مجع بني النقيضني
 دم٢(الص ( ولَدي لَمو دلي لَم)٣ ( دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو)٤-١سورة اإلخالص، [ ﴾) ٤[  

م تؤمنون بروح القدس الرب احمليي، فأثبتم ربا ثالثا، قلتم املنبثق مث ذكرمت يف عقيدة أمانتكم، أنك
احمليي انفجر من فانبثق أي انفجر، فاقتضى ذلك أن يكون هذا الرب ،من األب، واالنبثاق االنفجار

  .األب واندفق منه
دا له فأثبتم ب مسجواطق يف األنبياء، فجعلتموه مع اآلب مسجود له وممجد نمث قلتم هو مع اآل

  .إهلا ثالثا يسجد له
وهم تارة يشبهون األقنومني العلم واحلياة،  :بيههم التثليث مبثل الشمس فقالمث رد رمحه اهللا تش

اليت يسموا الكلمة وروح القدس، بالضياء واحلرارة اليت للشمس مع الشمس، ويشبهون ذلك باحلياة 
دوا بالضياء واحلرارة، ما يقوم بذات والنطق، الذي للنفس مع النفس وهذا تشبيه فاسد فإم إن أرا

الشمس فذلك صفة للشمس قائمة ا، مل حتل بغريها ومل تتحد بغريها، وإن أرادوا ما هو بائن عن 
ذا دليال على فساد الشمس قائم بغريها كالشعاع القائم باهلواء واألرض، واحلرارة القائمة بذلك كان ه

بائنة عن الشمس، قائمة بغريها ال ا، ونظري هذا ما  منها أن هذه أعراض منفصلة :قوهلم من وجوه
هذا التقدير فليس يف الناسوت وعلى . يقوم بقلوب األنبياء من العلم واحلكمة والوحي الذي أنذروا به

  .هوت وإمنا فيه آثار حكمته وقدرتهمن الال شيئ
شمس، والكلمة وروح ومنها أن احلرارة والضوء القائم باهلواء واجلدران، أعراض قائمة بغري ال

ومنها أن هذا ليس هو الشمس وال صفة من صفات الشمس، وإمنا هو  ...جوهرانالقدس عندهم مها 
فما حل باملسيح حل بغريه من املرسلني، وما مل حيل بغريه ... ثر حاصل يف غري الشمس بسبب الشمسأ

، وال هنا احتاد بني الالهوت مل حيل به فال اختصاص له بأمر يوجب أن يكون إهلا دون غريه من الرسل
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والناسوت كما مل تتحد الشمس وال صفاا القائمة ا باهلواء واألرض، اليت حصل ا الشعاع 
  . )١(واحلرارة

وهلذا يضطربون يف تفسري « به وقال يف موضع آخر وهو يبني ختبطهم يف األقانيم الثالثة وما يراد 
واص، وتارة صفات، وتارة جواهر، وتارة جيعلون األقنوم ، وتارة خ)٢(األقانيم تارة يقولون أشخاص

  .)٣(»ات والصفة معا وهذا تفسري حذاقهمامسا للذ
، وإيراد بعضهم ما جاء يف القرآن uويف رده اعتقادهم فيه الربوبية، وأنه خالق بسبب معجزاته 

اهللا أيضا يف هذا  قالوا وقد مساه: به على إثبات لفظ اخللق له فيقولالكرمي، بأن اهللا نص يف كتا
وإِذْ تخلُق من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ  ﴿: خالقا حيث قال )٤(الكتاب

  ]١١٠سورة املائدة، [ ﴾ طَيرا بِإِذْنِي وتبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْموتى بِإِذْنِي
نه كذا قال على لسان داود فأشار باخلالق إىل كلمة اهللا املتحدة بالناسوت، املأخوذ من مرمي، أل

رأينا وهذا مما يوافق  »ليس خالق إال اهللا وكلمته وروحه بكلمة اهللا خلقت السماوات واألرض«  :النيب
  .واعتقادنا يف السيد املسيح

  : عليهم من عدة أوجه منها وقد رد
الطني كهيئة الطري، واملراد به تصويره بصورة الطري، وهذا اخللق يقدر عليه عامة أنه خلق من 

الناس، فإنه ميكن أحدهم أن يصور من الطني كهيئة الطري وغري الطري من احليوانات، ولكن هذا التصوير 
إذن اهللا عز واملعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصري طريا ب .صوير املسيح فإن اهللا أذن له فيهحمرم، خبالف ت

  .رد خلقه من الطني فإن هذا مشتركوجل، ليس املعجزة جم
واحد  هأن الالهوت إذا كان هو اخلالق، مل حيتج إىل أن يأذن لنفسه فإم يقولون هو إل: ومنها
  .اج أن يأذن لنفسه وينعم على نفسهفكيف حيت ،وهو اخلالق
ه كذا يف الناسوت، املأخوذ من مرمي، ألنأن قوهلم فأشار باخلالق إىل كلمة اهللا املتحدة : ومنها

  .)لمة اهللا خلقت السماوات واألرضبك(قال على لسان داود النيب 
يقال هلم هذا النص عن داود حجة عليكم، كما أن التوراة والقرآن وسائر ما ثبت عن األنبياء 

ة اهللا هي ، قال بكلمة اهللا خلقت السماوات واألرض، ومل يقل إن كلمuحجة عليكم، فإن داود 
  .أنه أشار باخلالق إىل كلمة اهللا اخلالقة كما قلتم أنتم

                                      
 .٢٣٥ -٢٢١/ ٣  تيمية الصحيح،ابن اجلواب)  ١(

 .٤٥/ ٧ العرب لسان الشخص لفظ له فاستعري الذات إثبات واملراد وظهور، ارتفاع له جسم كل الشخص:  أشخاص)  ٢(

 .٣/٢٠٠  تيمية الصحيح،ابن اجلواب)  ٣(

 .الكرمي القرآن يقصدون)  ٤(
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والفرق بني اخلالق للسماوات واألرض، وبني الكلمة اليت ا خلقت السماوات واألرض أمر 
بقدرته، وليست ظاهر معروف، كالفرق بني القادر والقدرة، فإن القادر هو اخلالق وقد خلق األشياء 

  .القدرة هي اخلالقة
، بكلمة اهللا خلقت السماوات واألرض، يوافق ما جاء يف القرآن uأن قول داود  :نهاوم

والتوراة، وغري ذلك من كتب األنبياء، أن اهللا يقول للشيء كن فيكون، وهذا يف القرآن يف غري موضع 
  . )١(ويف التوراة قال اهللا ليكن كذا ليكن كذا 

 :رمحة اهللا اهلندي: الثاين
 مومناظر ،لرد على النصارىيف ا مفكريهمواملسلمني، علماء نربى مجلة من يف العصر احلديث ا

حيث ناظر قساوستهم ) رمحة اهللا اهلندي(ومن هوالء اإلمام . باحلجج والرباهني النقلية والعقلية
وكان له اهتمام بالغ بالرد العقلي،   . وعلماءهم يف اامع العامة وصنف الكتب يف ابطال عقائدهم

مث ] لعقلية يف إبطال التثليث بالرباهني ا[  إذ يقول حتت عنوان )إظهار احلق( ك ماجاء يف كتابهومن ذل
فإذا وجد التثليث احلقيقي  يني عند املسيحيني،ملا كان التثليث والتوحيد حقيق«: ذكر عدة براهني منها

جتماع وإال يلزم ا ،احلقيقي وال ميكن بعد ثبوا ثبوت التوحيد ،البد من أن تأكد الكثرة احلقيقية أيضاً
  .ات التوحيد يقينافلزم تعدد الوجباء وف. الضدين احلقيقيني وهو حمال

والقول بأن التثليث احلقيقي .  بالتوحيد احلقيقيهللا تعاىل اال ميكن أن يكون موحد فقائل التثليث 
 )٢(فيه سفسطةلكنهما ليسا كذلك  ،وإن كانا ضدين حقيقيني يف غري الواجب ،والتوحيد احلقيقي

فال ميكن  ،ألنه إذا ثبت أن الشيئني بالنظر إىل ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان يف نفس األمر. حمضة
واجبا كان ذلك األمر أو غري  ،اجتماعهما يف أمر واحد شخصي يف زمان واحد من جهة واحدة

وأن . وهو واحد والثالثة هلا ثلث صحيح ،كيف وإن الواحد احلقيقي ليس له ثلث صحيح ،واجب
. وأن الواحد احلقيقي جزء الثالثة .حد احلقيقي ليس جمموع آحاد رأساًوالوا ،الثالثة جمموع آحاد ثالثة
وإن هذا االجتماع يستلزم كون اهللا مركباً . يلزم كون اجلزء كال والكل جزءاً فلو اجتمعا يف حمل واحد

فكل جزء  ،والكل مركب ،زء على هذا التقديرمن أجزاء غري متناهية بالفعل الحتاد حقيقية الكل واجل
وكون الشيء مركباً من . وهلم جراً ،من أجزائه أيضا مركب من األجزاء اليت تكون عني هذا اجلزء

  .)٣(»باطلٌ قطعاً ،أجزاء غري متناهية بالفعل

                                      
 . ٥٠ -٤٢/ ٤  تيمية ابن الصحيح، اجلواب انظر)  ١(

 والبديهيات احلسيات ينكرون فرقة)  ائيةالسوفسط( و وإسكاته اخلصم إفحام منه والغرض الومهيات من مركب قياس:  السفسطة) ٢(
 .٤٣٣/  ١ الوسيط املعجم. سوفسطائي الواحد وغريها

 .٢٦٨ ص اهلندي  اهللا رمحة احلق، إظهار)  ٣(
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صنع  ويتساءل يف موضع آخر ملاذا مل يبينه الكتاب املقدس بعهديه القدمي واجلديد إال ألنه من 
وأنبياء بين uفلو كان التثليث حقا لكان الواجب على موسى «: البشر ومصادم للحقيقة فيقول
فالعجب كل العجب أن تكون الشريعة املوسوية اليت كانت واجبة . إسرائيل أن يبينوه حق التبيني

على  ،نجاةعن بيان هذه العقيدة اليت هي مدار ال ، خاليةuاإلطاعة جلميع األنبياء إىل عهد عيسى 
  .نبيا كان أو غري نيب ،وال ميكن جناة أحد بدوا ،زعم أهل التثليث

أيضا مابني هذه  العقيدة إىل عروجه ببيان واضح، مثال بأن يقول إن  uوأعجب منه أن عيسى 
 وأقنوم االبن تعلّق جبسمي بعالقة فالنية، أو بعالقة فهمها ،اهللا ثالثة أقانيم أآلب واالبن وروح القدس

مثله يف  أو كالما آخر.  ال غري ألجل العالقة املذكورةفاعلموا  أين أنا اهللا ،خارج عن إدراك عقولكم
  .)١(»وليس يف أيدي أهل التثليث من أقواله إال بعض األقوال املتشاة. إفادة هذا املعىن صراحة

 :رانية فيقولالعقيدة النص ظلويتعجب كذلك كيف حيضر املسيح بناسوته يف أماكن متعددة يف 
لكنه باعتبار  ،إن حضور املسيح بال هوته يف أمكنة متعددة يف آن واحد، وإن كان ممكنا يف زعمهم«

ألنه ذا االعتبار كان مثلنا  حىت كان جيوع ويأكل ويشرب وينام وخياف من اليهود .ناسوته غري ممكن 
لواحد يف أمكنة غري حمصورة يف آن واحد فكيف ميكن تعدده ذا االعتبار باجلسم ا. ويفر وهلم جرا 

حقيقة ؟ والعجب أنه ما وجد قبل عروجه إىل السماء ذا االعتبار يف مكانني أيضا، فضال عن الغري 
فكيف يوجد بعد اختراع هذا االعتقاد الفاسد باالعتبار . وكذا بعد عروجه إىل السماء  ،املتناهية
مث يذكر رمحه اهللا خرب ثالثة أشخاص تنصروا وهو . )٢(»يف أمكنة غري حمصورة يف آن واحد املذكور

عقل يف فهمها يلمح إىل هشاشة هذه العقيدة وعدم إدراك الداخلني فيها هلا أو إيصال معلومة تقنع ال
  : واإلميان ا فيقول

العقائد الضرورية سيما عقيدة التثليث  )٣(نقل أنه تنصر ثالثة أشخاص وعلّمهم بعض القسيسني«
فقال ثالثة أشخاص  ،وكانوا يف خدمته فجاء حمب من أحباء هذا القسيس وسأله عمن تنصر ،أيضا

وطلب واحدا منهم لريى . منع: ؟ قالتعلموا شيئا من العقائد الضروريةفسأل هذا احملب هل  ،تنصروا
والثاين  ،اءإنك علّمتين أن اآلهلة ثالثة أحدهم  الذي هو يف السم: فقال. عقيدة التثليث فسأله عن. حمبه

الثاين بعدما صار ابن ثالثني  تولّد من بطن مرمي العذراء، والثالث الذي نزل يف صورة احلمام على اإلله
إنك علمتين أن : فقال. منهم وسأله مث طلب اآلخر. وقال هذا جمهول. هب القسيس وطردفغض. سنة

                                      
 .٢٦٦ -٢٦٥ ص اهلندي  اهللا رمحة احلق، إظهار)  ١(

 .٢٥٩ ص اهلندي  اهللا رمحة احلق، إظهار)  ٢(

 وفوق األسقف دون وهو الصلوات ومقيم الدين، يف واملفيت العلم، يف النصارى يسرئ وهو شيخ مبعىن يونانية كلمة: قسيس)  ٣(
 النصارى باقي مثل فيها أعضاء وهم الكنيسة رأس هو املسيح يعتربون حيث القساوسة بسلطة يعترفون ال والربوستانت. الشماس

 .٢/١١٢٥املوسوعةامليسرة. ٢٨-١٧: ٢٠ الرسل أعمال اإلجنيل بنص
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مث طلب الثالث . لقسيس أيضا وطردهفغضب عليه ا. فالباقي إهلان ،اآلهلة كانوا ثالثة وصلب واحد منهم
يا موالي حفظت ما علّمتين : فسأله فقال ،وكان ذكيا بالنسبة إىل األولني وحريصا يف حفظ العقائد

حفظا جيدا وفهمت فهما كامال بفضل الرب املسيح أن الواحد ثالثة والثالثة واحد، وصلب واحد 
  .»ن وإال يلزم نفي االحتادوال إله اآل ،فمات الكلّ ألجل االّحتاد ،منهم ومات

 ال تقصري للمسؤولني فإن هذه العقيدة خيبط) أقول( «وقد علق عليها رمحة اهللا بقوله
فيها اجلهالء هكذا ويتحري علماؤهم، ويعترفون بأنا نعتقد وال نفهم، ويعجزون عن تصويرها 

  .)١(»وبياا
حمبته لشخص آخر مث ثالث كما فعل إىل إفراغ عاطفته و اوال ميكن أن جيعل اخلالق الغين حمتاج
  .. تربطهم عالقات محيمية تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبريا ةاألب إلياس حىت لكأننا ننظر إىل عائلة بشري

، نتيجة استخدام عقوهلم يف غري حمله، والتكلف uوهذا التخبط للنصارى يف شأن املسيح 
املعتقد، ويترك للناس عناء االستنباط من بني البعيد للنصوص، فال يعقل أن خيلو النص عن بيان أصل 

النصوص والسطور لتكوين األساس األول للدين، فيترك هذا احلق، ويلجأ إىل تأويالت تنازعت فيها 
اآلراء شذر مذر، وال تزال كذلك إىل هذا العصر، مع انقضاء عصر تدوين هذه العقيدة، وسوف  يبقى 

م عيسى االختالف كذلك إىل أن يصحح هلم عقيدu ،وخيلصهم مما هم فيه عندما يكسر الصليب ،
  .ل اخلرتير، وال يقبل إال اإلسالمويقت

ومما يربهن إدعاء التثليث يف النصرانية، هو بقاء طائفة من املوحدين يف مجيع عصورها منذ أن 
يزال كذلك هاد، مث  العصور اليت أعقبتها، وال  التوحيد، يف زمن اإلكراه واالضطبدأت الدعوة إىل غري

: والنصارى فرق منهم«: عنها اإلمام ابن حزم يف قوله إىل عصرنا احلاضر، ومن تلك الطوائف ما نقل
، عبد خملوق uأصحاب أريوس، وكان قسيسا باإلسكندرية، ومن قوله التوحيد ارد وأن عيسى 

  .وأنه كلمة اهللا تعاىل اليت ا خلق السموات واألرض
طي، وكان بطريركيا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية، وكان قوله ومنهم أصحاب بولس الشمشا

التوحيد ارد الصحيح، وإن عيسى عبد اهللا ورسوله، كأحد األنبياء عليهم السالم، خلقه اهللا تعاىل يف 
  .ال أدري ما الكلمة وال روح القدسبطن مرمي من غري ذكر، وأنه إنسان ال إهلية فيه، وكان يقول 

وإن عيسى عبد خملوق . وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد ارد... نيوسوكان منهم مقدو
  .)٢(» نيب رسول اهللا، كسائر األنبياء عليهم السالم. إنسان

يف  إلوهية ويف العصر احلديث تعود الدعوة إىل التوحيد بني الفينة واألخرى، أو نفي دعوى ال
  . ، ومن ذلك طائفة املوحدين يف العصر احلاضرuعيسى 

                                      
 .٢٧١ ص اهلندي  اهللا رمحة ق،احل إظهار)  ١(

 .٢١٧ -٢١٢ ص العبادي سارة ،u املسيح من والنصارى اليهود موقف: وانظر ،٤٧/ ١  حزم ابن والنحل، امللل يف الفصل)  ٢(
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الطائفة اسم موعة دينية، ترفض العقيدة املسيحية القدمية املألوفة للكنيسة املسيحية،  هوهذ«
  .أو يف عصر ما بعد التجديد ،سواء كانت يف عصر قدمي
م  انتشرت يف بريطانيا ١٩م و ١٨ويف القرن  ،م يف ار و رومانيا و بولندا١٦تأسست يف القرن 

عقيدة و u عيسى إلوهية وتنكر  ،وهي تؤمن بأن اإلله واحد ال شريك له ،الواليات املتحدة وغريهاو
  .)١(»التثليث
 ،املتطهرة... وكذا يف أمريكا بني أبناء الطائفة الكالفنية ،مث انتشرت املوجة التوحيدية يف بريطانيا 

نتحلى باألخالق وأننا نستطيع أن نعبده جيداً بأن  ،مالكهإىل أن اهللا وحده خالق العامل و وهؤالء يدعون
  .)٢(»وأن عيسى املسيح رسوله ،الفاضلة
ال تزال هذه الطائفة موجودة و ،احتاد التوحيديني الربيطانيني واألجانب ١٨٢٥وتأسس يف عام «

يف بريطانيا وقد توحد أعضاؤها بعد أن كانوا متفرقني يف منظمة مسيت اجلمعية العمومية لطائفة 
  .)٣(»م١٩٢٨املوحدين والكنائس احلرة يف عام 

وحينما انتشرت التوحيدية يف مناطق الغرب األوسط املفتوحة قريباً حتولت أسس ديانتها إىل «
  .مفضلة ذلك على املسيحية والكتاب املقدس  ،نزعة إنسانية عاملية و عقائد علمية
  .م االحتاد الدويل للمسيحية احلرة و احلرية الدينية١٩٠٠وأسس األمريكيون يف عام 

االحتاد األمريكي  :م توحد التوحيديون والعامليون يف كنيسة واحدة وهي١٩٦١ويف عام
  .)٥)(٤(»التوحيدي العاملي

                                      
 العبادي سارة ،u املسيح من والنصارى اليهود موقف نقال ٨٦٠ ،٨٥٩/  ١٨ الربيطانية املوسوعة( من مترجم و ملخص)  ١(

 .٢١٦ص

 العبادي، املسيح،سارة من والنصارى اليهود موقف: من نقال ٨٦٠ ،٨٥٩/ ١٨) الربيطانية املوسوعة( من مترجم و ملخص)  ٢(
 .٢١٧-٢١٦ص

 .٨٦١ص السابق، املرجع عن نقال)  ٣(

 .٢١٧ص العبادي، املسيح،سارة من والنصارى اليهود موقف: من نقال. ٨٦١ص السابق، املرجع:  عن نقال)  ٤(

 عن بيان(  عنوان حتت ٣١٩ -٣١٢ص) ووثائق حقائق األديان مقارنة يف امليزان( كتابه يف الطهطاوي حممد املستشار ذكر وقد)  ٥(
 الشرقية أو الغربية الدول من كثري يف التوحيد إىل الدعاة أو املذاهب أو اجلماعات من عددا) وأوطام النصارى من املوحدين بعض
 بتفكريهم وصلوا قد هؤالء: مكان كل يف اإلسالم دعاة يا( بيانه اية يف يقول مث التوحيد، إىل بالعودة بةواملطال بالنصرانية، تدين اليت
 هلم ديناً ليتخذوه املوحدين عقيدة رائد وهو اإلسالم إليهم محلتم فهال غريكم، أحد من أو منكم، جمهود دون التوحيد عقيدة إىل احلر

 .٣١٨ ص)  ومنهاجا
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وعند ذكر مهمة اإلله الثالث يف النصرانية، وهو روح القدس أنه يكون معهم ويؤيدهم ويرشدهم 
   .)١(يف الكنائس وغريها يبقى السؤال ملاذا خيالف بينهم ومل جيمع كلمتهم

تام فإن تصرحيات كثري من علماء النصارى، سواًء يف دوائر املعارف أو مؤلفام، عن عدم ويف اخل
إدراك معىن التثليث أو فهمه مبا تطمئن إليه القلوب، وزعمهم أنه مل حين الوقت الذي ميكنهم إدراكه، 

  . ن عامتهميفهمه علماؤهم، فضالً ع ملن أقوى األدلة على بطالنه، إذ كيف يعبد اهللا البشر مبا ال
  :رد التثليث من الكتاب والسنة: اجلهة الرابعة

الكتاب  يدة صحيحة، أو رد معتقد باطل، هوإن األصل الذي يعتمد عليه املسلمون يف تقرير عق
  .صدر آخر سوامهاوالسنة، وال حاجة إىل أي م

م من غري أنين أخرت نقض ما عليه النصارى من ضالل من الكتاب والسنة؛ ألجل توضيح باطله
  .اليت عليها يعتمدون وا يؤمنون مصادرهم

ومن باب الدعوة وقرع احلجة مبا هو أقوى منها، إذ القرآن الكرمي مل تطله أيدي التحريف، وبني 
هم  ماعليه النصارى مبا يتوافق مع العقل الصريح، والفطرة السليمة اليت فطر هللا الناس عليها، فقد بني ما

إلفراد يف العبادة يف غري ما جانب اإلميان باهللا وما جيب له من التوحيد واعليه من حتريف وضالل، يف 
  .آية

فتارة ينفي اختاذ الند والشريك مجلة، وأخرى ينهى عن الشرك به، وجعله ثالث ثالثة، وأخرى 
ينفي أن يكون له ولد، وتارة يبني كفر من جعل له ولد، أو قال أن غريه إله مع بيان أنه ال ميكن أن 

لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا  ﴿ :يدبران أمره قال تعاىل قيم نظام العامل مع وجود إهلنييست
  ]٢٢ ،سورة األنبياء[  ﴾فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ 

 ﴾ ما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبونوقَالَ اللَّه لَا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِن ﴿: وقال تعاىل
  ]٥١سورة النحل، [

وقد تكون النصوص تربئة لعيسى مما يزعمه النصارى فيه، ويثبت يف غري ما آية أنه عبد اهللا 
وحيد، وتدحض الشرك، ودم تعلي الت،ورسوله، إىل غري تلك النصوص اليت جاءت يف الكتاب والسنة

  . أركانه
، ال ميلك لنفسه u كفر من قال إن املسيح ابن مرمي إله مع اهللا، وحاجهم تعاىل بأنه فبني اهللا

لَقَد كَفَر  ﴿ :و إال خلق من خلق اهللا قال تعاىلشيئا إن أراد اهللا إهالكه ومن يف األرض مجيعا، وما ه

                                      
 الفرقة هي ومن منهم، القدس روح فأين األخرى، تضلل فرقة وكل وطوائف، فرق هم بل واحد قول على اإلله يف تهمكلم جيمع مل)  ١(

 يعرفها ال أسباب هنالك هلم،أم كيداً وتفرقهم ختبطهم يف تركهم أم كلمتهم، مجع عن اإلله هذا عجز وهل منهم الصواب على اليت
 . والعناء طالتخب  بدل كلمتهم جيمع مل ملاذا النصارى
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ي نقُلْ فَم ميرم ناب ِسيحالْم وه قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كلهأَنْ ي ادئًا إِنْ أَريش اللَّه نم كلم
مهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلا ويعمضِ جي الْأَرف نمو هأُمو ميرم ناب ِسيحا الْم

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشا يم لُقخ١٧ املائدة سورة[ ﴾ي[  
ومن ذلك قول اهللا تعاىل يف الرد على أهل التثليث، وبيان ضالهلم وكفرهم، وأن ما قالوه غلو يف 

: إال رسول كغريه من الرسل قال تعاىل عيسى بن مرميدين اهللا ما أنزل اهللا به من سلطان، وما كان 
ى اللَّه إِلَّا الْحق إِنما الْمِسيح عيسى يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُوا علَ﴿

ولُوا ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه فَآمنوا بِاللَّه ورسله ولَا تقُ
بس داحو إِلَه ا اللَّهمإِن ا لَكُمريوا خهتثَلَاثَةٌ ان اتاومي السا فم لَه لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانح

  .]١٧١ النساء سورة[ ﴾وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلًا 
أن يكون عبداً هللا، بل هو معترف بذلك  ،ال يستنكف وال يتكرب uوبينت اآليات أن عيسى 

لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبدا للَّه  ﴿:ات العبودية هللا تعاىل قال تعاىلوهذه من أعلى مقام
 ﴾ولَا الْملَائكَةُ الْمقَربونَ ومن يستنكف عن عبادته ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيه جميعا

  ] ١٧٢ النساء سورة[
لقدر جماوزة احلد، وا: ين، وهوينهى تعاىل، أهل الكتاب عن الغلو يف الد: السعدي ليقو

، ورفعه عن مقام النبوة uوذلك كقول النصارى، يف غلوهم بعيسى . املشروع، إىل ما ليس مبشروع
نهيات، فالغلو فكما أن التقصري والتفريط، من امل. والرسالة إىل مقام الربوبية الذي ال يليق بغري اهللا

  أمران: وهذا الكالم، يتضمن ثالثة أشياء ﴾لَّه إِلَّا الْحق ولَا تقُولُوا علَى ال ﴿  :وهلذا قال. كذلك
منهي عنهما، ومها قول الكذب على اهللا، والقول بال علم، يف أمسائه، وصفاته، وأفعاله، وشرعه، 

للطريقة وقد نص على قول احلق فيه، املخالف . قول احلق يف هذه األمور: مأمور وهو: والثالث. ورسله
  uغاية املسيح: أي ﴾ إِنما الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه ﴿: صرانية قالاليهودية والن

ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال، أعلى حالة تكون للمخلوقني، وهي درجة الرسالة، اليت هي 
به، وبرسله، ، أمر أهل الكتاب باإلميان uفلما بني حقيقة عيسى . أعلى الدرجات، وأجل املثوبات

فأمرهم أن ينتهوا، وأخرب أن ذلك، خري . والثاين مرمي، واهم أن جيعلوا اهللا، ثالث ثالثة، أحدهم عيسى
مث نزه نفسه عن الشريك والولد . هلم، ألنه الذي يتعني، أنه سبيل النجاة، وما سواه، فهو طرق اهلالك
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سبحانه أن . ، الذي ال تنبغي العبادة إال لهإلوهية نفرد بالهو امل: أي  ﴾إِنما اللَّه إِلَه واحد  ﴿: فقال
 . )١(فالكل مملوكون له  ﴾لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ  ﴿  ه ولد  ألنـيكون ل

وقد أشار القرآن الكرمي إىل االقتباس الوثين لألمم السابقة هلم، وهم يف ذلك أتباع ومقلدة هلم 
الَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم وقَ﴿: فقال تعاىل

  ] ٣٠سورة التوبة [ ﴾بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
لن يكون من نيب أرسله اهللا إىل أمه من األمم أن يضل عباد اهللا  وقد بني القرآن الكرمي أنه

ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ  ﴿ :فقال تعاىل. رهم باتباعه وعبادتهويأم
ونوا ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّه ولَكن كُ

ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيني أَربابا ) ٧٩(الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ 
  .]٨٠- ٧٩ عمران آل سورة[  ﴾ أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا  ﴿:تعاىل قوله يف حقيقته وأثبت فيه النصارى مزاعم كل اهللا أبطل وقد
نه إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم وقَالَ الْمِسيح يا بنِي إِسرائيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِ

لَقَد ) ٧٢(قَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ من يشرِك بِاللَّه فَ
موا عهتني إِنْ لَمو داحو إِلَّا إِلَه إِلَه نا ممو ثُ ثَلَاثَةثَال قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ قُولُونَ كَفَرا ي

سملَي يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ ٧٣(ن ( اللَّهو هونرفغتسيو ونَ إِلَى اللَّهوبتأَفَلَا ي
 يمحر يقَةٌ ) ٧٤(غَفُوردص هأُملُ وسالر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم ناب ِسيحا الْمم

قُلْ أَتعبدونَ ) ٧٥(ان الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ كَانا يأْكُلَ
 يملالْع يعمالس وه اللَّها وفْعلَا نا ورض لَكُم كلما لَا يم اللَّه وند نلَ ) ٧٦(ما أَهقُلْ ي

وا في دينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا الْكتابِ لَا تغلُ
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان ) ٧٧(كَثريا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ 

كذَل ميرنِ مى ابيسعو وداوونَ  ددتعوا يكَانا ووصا ع٧٨ -٧٢ املائدة، سورة[﴾ )٧٨(بِم [.  
  
  

                                      
 .٢١/ ٦ القرطيب تفسري:  وانظر ٢١٦/ ١ السعدي تفسري)  ١(
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اعلم أنه تعاىل ملا استقصى الكالم مع اليهود، شرع هاهنا يف الكالم مع النصارى، : يقول الرازي
– إن اهللا هو املسيح ابن مرمي، مث حكى تعاىل عن املسيح أنه قال: فحكى عن فريق منهم أم قالوا

 فساد قول النصارى، وذلك ألنهوهذا تنبيه على ما هو احلجة القاطعة على  -اهللا ريب وربكم اعبدوا
u  مل يفرق بني نفسه وبني غريه يف أن دالئل احلدوث ظاهرة عليه .  

وما  إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار﴿ :مث قال تعاىل
  ظاهر ومعناه ]٧٢ املائدة، سورة[﴾للظَّالمني من أَنصارٍ 

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة وما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحد وإِنْ لَم ﴿ :مث قال
وا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يموا عهتني يمأَل ذَابع مه٧٣ املائده، سورة[ ﴾ن[  

قول بعض املفسرين، وهو أم أرادوا  :األول: طريقان) ثَالثُ ثَلَاثَة(ارى يف تفسري قول النص
وإِذْ قُلْت للناسِ  ﴿  والذي يؤكد ذلك قوله تعاىل للمسيح ،بذلك أن اهللا ومرمي وعيسى آهلة ثالثة

   ؟﴾لَهينِ من دون اللَّه اتخذُونِي وأُمي إِ
جوهر واحد، ثالثة أقانيم أب، : أن املتكلمني حكوا عن النصارى أم يقولون  :والطريق الثاين

وابن، وروح القدس، وهذه الثالثة إله واحد، واعلم أن هذا معلوم البطالن ببديهة العقل، فإن الثالثة ال 
يرى يف الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطالناً من مقالة  تكون واحداً، والواحد ال يكون ثالثة، وال

فَروا منهم عذَاب ﴿ وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذين كَ :مث قال تعاىل. النصارى
يم٧٣املائدة، سورة[  ﴾أَل [  

﴿ لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم ناب ِسيحا الْما  ميقَةٌ كَاندص هأُملُ وسالر هلقَب نم
واعلم ]  ٧٥ املائدة سورة[ ﴾يأْكُلَان الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 

كل من كان أن  :األول: وجوهيانه من االستدالل على فساد قول النصارى، وب: أن املقصود من ذلك
  .له أم فقد حدث بعد أن مل يكن، وكل من كان كذلك كان خملوقاً ال إهلاً

أما كانا حمتاجني، ألما كانا حمتاجني إىل الطعام أشد احلاجة، واإلله هو الذي يكون  :والثاين 
  .ألشياء، فكيف يعقل أن يكون إهلاًغنياً عن مجيع ا
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أن األكل عبارة عن احلاجة إىل الطعام،  ﴾ يأْكُلَان الطَّعامكَانا ﴿إن قوله : ال بعضهمق: الثالث
وهذه احلاجة من أقوى الدالئل على أنه ليس بإله، وأن اإلله هو القادر على اخللق واإلجياد، فلو كان إهلاً 

 . لقدر على دفع أمل اجلوع عن نفسه بغري الطعام والشراب
﴿ م اللَّه وند نونَ مدبعاللَّقُلْ أَتا وفْعلَا نا ورض لَكُم كلما لَا ي يعمالس وه ه
يمل١( ]٧٦سورة املائدة [ ﴾الْع( .  

؛ ألجل أصل خلقه وأنه ليس كبقية البشر، خلق من ذكر وأنثى uوالنصارى إمنا أهلوا عيسى 
، ألجل هذا السبب لوهيةفيه اإلهم ءدعاتول عليها السالم فقط، فرد اهللا اوإمنا بكلمة اهللا، من مرمي الب

إِنَّ مثَلَ عيسى عند  ﴿فقال تعاىل. ق المن ذكر وال أنثىوبني أن آدم أبو البشر أعظم من ذلك إذ خل
  . ]٥٩ عمران آل سورة[ ﴾ اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ

لشرك عنه، مي ماال حيصى يف بيان وحدانية اهللا تعاىل، أو نفي امن نصوص القرآن الكر توقد جاء
ليس أكثر من عبد رسول، وكفى ا فخراً وشرفاً له  uالنافية عن اهللا الولد، واملثبتة أن عيسى ومنها 
  .uعليه 

 :فمنها مايبني على وجه العموم أن اهللا مل يرسل رسوالً إال بالتوحيد وأنه ال إله غري اهللا قال تعاىل
﴿  وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرماألنبياء سورة[ ﴾و 
٢٥ [  

  . مل يكن إال كواحد من الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم uوأن عيسى  
يوم القيامة على رؤوس  uني عيسى يقول اهللا تعاىل يف ذكر احملاجة اليت ستكون بينه وب

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من  ﴿ :اخلالئق
قُلْت تإِنْ كُن قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند هتملع فَقَد ه

ما قُلْت لَهم إِلَّا ) ١١٦(تعلَم ما في نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ 
لَما توفَّيتنِي ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فيهِم فَ

 هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن ت١١٧-١١٦ املائدة سورة[﴾كُن[.  
بالتوحيد والعبودية هللا، وبالرسالة إىل بين إسرائيل وهو طفل يف  uويف سورة مرمي أول كالم عيسى 

إِني عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا  قَالَ ﴿  :فكانت أول قضية واجه ا الناس ،مهده

                                      
 .٢٤٠/ ١ السعدي تفسري و ٨٢/ ٢ كثري ابن تفسري:  وانظر ٥١-١٢/٥٠  للرازي الكبري التفسري)  ١(
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وبرا ) ٣١(وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا ) ٣٠(
  ]  ٣٢-٣٠مرمي سورة[ ﴾بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا 

﴿و كُمجِئْتو كُملَيع مري حالَّذ ضعب لَّ لَكُمأُحلو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصم
 ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات كُمبر نم ةاطٌ ) ٥٠(بِآيرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّه

يمقتس٥١- ٥٠ عمران، لآ سورة[ ﴾م[  
﴿ يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّه٣٦ مرمي، سورة[  ﴾و[ 

تكَاد السماوات ) ٨٩(لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا ) ٨٨(وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا ﴿
ضالْأَر قشنتو هننَ مفَطَّرتا  يدالُ هالْجِب رخت٩٠(و ( الَدنِ ومحلرا لوعأَنْ د)ا ) ٩١مو

إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ ) ٩٢(ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا 
  ]٩٣-٨٨ مرمي سورة[  ﴾عبدا 

لَّذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه وقُلِ الْحمد للَّه ا﴿
  ] ١١١سورة اإلسراء [  ﴾ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِريا 

 :يلخص فيه مهمته لقومه uويف سورة الزخرف يأيت النص القرآين بشرح موجز من عيسى 
بِالْبينات قَالَ قَد جِئْتكُم بِالْحكْمة ولأُبين لَكُم بعض الَّذي تختلفُونَ  ولَما جاَء عيسى﴿

 ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يه٦٣(ف ( يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر وه إِنَّ اللَّه
)٦٤ (نم ابزالْأَح لَفتيمٍ فَاخمٍ أَلوذَابِ يع نوا مظَلَم ينلَّذلٌ ليفَو نِهِميالزخرف سورة[ ﴾ب 

٦٥-٦٣ [  
  :من السنة النبوية

إله مع اهللا  عيسى بن مرميوقد ورد يف السنة النبوية نصوص تؤكد بطالن قول النصارى يف جعل 
من شهِد أَنْ لَا إِلَه إال اهللا «: قوله rما جاء يف البخاري من حديث الرسول : أو ابن له ومن ذلك

أَلْقَاه هتمكَلو ولُهسرو ى عبد اللَّهيسأَنَّ عو ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مله و رِيكلَا ش هدحو ميرا إىل م
    .)١(»كان من الْعملِ وروح منه والْجنةُ حق والنار حق أَدخلَه اهللا الْجنةَ على ما

قال القرطيب مقصود هذا احلديث التنبيه « :وقد نقل ابن حجر يف تعليقه على هذا احلديث قوله
  .على ما وقع للنصارى من الضالل يف عيسى وأمه

                                      
 .خترجيه سبق)  ١(
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ن إميام مع قوهلم بالتثليث بأ يف ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان: ونقل عمن مل يسم قال
  .)١(»شرك حمض
لَا تطْرونِي كما أَطْرت «: قوله rما جاء يف البخاري كذلك من حديث الرسول  ومنها

ولُهسرو فَقُولُوا عبد اللَّه هدبا أنا عمفَإِن ميرى بن مارص٢(»الن(.  
ثُم يدعى «: ة لتتبع كل أمة ماكانت تعبد وفيهويف البخاري كذلك عندما يؤذن يوم القيام

صذَ اهللالنخما ات متقَالُ هلم كَذَبفَي بن اللَّه ِسيحالْم دبعونَ قالوا كنا ندبعت متقَالُ هلم من كُنى فَيمن  ار
 لَدوال و ةباح٣(»ص(.  

هريرة تلقى عيسى حجته ولقاه اهللا  من عبادة النصارى له يف حديث أيب ويف سنن الترمذي تربئته
  ﴾إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه و ﴿ :يف قوله

  .)٤(اآلية ﴾سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق ﴿فلقاه اهللا   rقال أبو هريرة عن النيب  
 إلوهية الواردة يف الكتاب والسنة يف الرد على النصارى يف قوهلم بالتثليث ب هذه بعض النصوص

وهي قليل من . وإثبات التوحيد -تعاىل عن قوهلم علواً كبريا -املسيح، وروح القدس، وبنوة املسيح هللا 
 كثري إذ مل يبعث اهللا الرسل، ويرتل الكتب، إال من أجل تقرير هذا األصل، وتعبيد الناس هللا رب

هللا وجنته، وتنجي من العاملني، ومعرفته بأمسائه، وصفاته، وأفعاله حق املعرفة، اليت تدخل يف رضوان ا
  .غضبه والنار

يبقى البحث يف . جاء إال ليدعو إىل التوحيد، وليس ابنا هللا ومع تقرير هذا األصل وأن عيسى ما
أجل تكفري خطايا بين آدم بقتله على  األرض إال من اهللا ما نزل إىل وأن ابن. املعتقد اآلخر للنصارى

  . ي هو عنوان املبحث التايلالصليب والذ
  

                                                                                                                             
  
  
  
  
  

                                      
 .٤٧٥- ٤٧٤/ ٦ حجر ابن الباري، فتح)  ١(

 .٤/١٦٧ ﴾ مرمي الكتاب يف ﴿واذكر:اهللا قول باب - عليهم هللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب: البخاري صحيح)  ٢(

 ..خترجيه سبق)  ٣(

 .خترجيه سبق)  ٤(
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 وبدوا النصرانية يف الشخص يدخل ا اليت اإلميان، عقائد أهم من النصارى عند الصلب عقيدة
  . إميانه يصح ال

 النصرانية أن أي الدين؛ قواعد أساس هو لتثليث،ل متثيله حيث ومن النصارى نظر يف الصليب و
 يوم عالمة وهو اإلجنيل، وعماد ة،الكنيس وأساس املعصوم، مذبح فالصليب. الصليب على قائمة

  . )١( األبدية احلياة له وتكون أبدا يهلك ال به احلشر،فاملؤمن
 بأمور عليه سأرد مث ومصادره، وأسبابه، النصارى، عند الصلب حقيقة سأعرض املبحث هذا ويف

  . عدة
  :بالصلب التعريف

  .بالصلب التعريف حيسن تفاصيله يف الدخول وقبل
  :لغة الصلب

 مشتق املعروفة القتلة هذه والصلب.... الودك وهو الصليب من وأصله صلْباً يصلُبه صَلبه رمصد« )١
       .)٢(»يسيل وصديده ودكه ألن ذلك من
 صلبه حني الصلب خشبة على يشد املصلوب ألن وذلك )٣(»وقواه وشده صلباً جعله صلبه«
  . املسامري أو باحلبال

  :االصطالح يف أما
 البشر خملصاً وبطيئاً، أليماً، موتاً الصليب، على ليموت طواعية نفسه املسيح تقدمي هو :الصلب

  .)٤(اخلطيئة عواقب من
 أن يزعمون اخلشب، من للنصارى املشهور املربع«: وهو الصليب شعاراً النصارى له اختذ وقد

 ذهب من ونهيعمل ورمبا خشب من أصله وكان.... الصورة تلك على خشبة على صلب ،u عيسى،
   )٦(»للخالص الوحيد الطريق هو الصليب«: النصراين االصطالح يف الصليب .)٥(»وحنوها وحناس وفضة
  : مطلبني ففي املبحث هذا عن احلديث أما

  .الصلب يف النصارى عقيدة: األول املطلب
  .الصلب يف النصارى على الرد: الثاين املطلب

                                      
 .٢٥ ص).٢٠٠٤األوىل، الطبعة النافذة، مكتبة( والصليب، اإلجنيل العراقي، األشوري داود األحد عبد)  ١(

 . ١/٥٢٩ العرب  لسان)  ٢(

 .١/٥٢٧ العرب  لسان)  ٣(

 . ٢٢٣٧ ،٢٠٤٢ املقدس للكتاب التطبيقي تفسريال باختصار انظر)  ٤(

 التعاريف و ٦/٤١٣ العالء أبو املباركفوري الفنت كتاب األحوذي، حتفة وانظر ٢٧/ ١٣ املظامل العيين،كتاب القاريء، عمدة)  ٥(
 . ٣٩٧/ ١١ الطيب أبو أبادي العظيم املالحم كتاب املعبود عون و ١/٤٦٠

 .٢٥٠٠ ص قدس،امل للكتاب التطبيقي التفسري)  ٦(
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  .الصليب علي مبوته النصراين واملعتقد الفكر يف كما األرض يف املسيح حياة نتهتا

  .يقولون كما اهللا إرادة تتم حىت وأمور، ومقدمات وأسباب، حكم لصلبه كان وقد
  :التالية النقاط  يف املطلب هذا عن واحلديث

 . الصلب تنبؤات: األوىل
 .الصلب حادثة:  الثانية
  .ملسيحا صلب أسباب:  الثالثة
 .الصلب عقيدة مصادر: الرابعة

  .  الصلب تنبؤات: األوىل املسألة 
 لصلب  توطئآت أا متالحقة وأموراً أحداثا كاتبوها اعترب الصلب حادثة األناجيل تناولت عندما

  .اليهود يد على سيصلب أنه معىن منه يفهم بكالم وحيناً صلبه، على حيناً ينص فهو املسيح،
  :يلي ما واملقدمات ءاتالتنبو هذه ومن
   :الصليب على مبوته التنبوء -١

 بذلك تالميذه وأخرب بصلبه، سيقومون من هم اليهود الصليب،وأن على مبوته املسيح تنبأ قد
 فيحكمون والكتبة، )١(الكهنة رؤساء إىل يسلم اإلنسان وابن أورشليم إىل صاعدون هاحنن«: مىت يقول
 مىت ويف )٢(»يقوم الثالث اليوم ويف ،ويصلبوه وجيلدوه به يهزأُوا لكي ،مماأل إىل ويسلمونه ،باملوت عليه

  .)٣(»ليصلب يسلم اإلنسان وابن ،الفصح يكون  يومني بعد أنه تعلمون«: الصلب بزمان تصريح
 هذا دينونة اآلن«: قال مث والتالميذ املسيح بني حوار دار فقد ،خيتلف فاحلدث يوحنا عند أما

 هذا قال ،اجلميع إيل أجذب األرض عن ارتفعت إن وأنا. خارجاً العامل هذا رئيس حيطر اآلن. العامل
  .)٤(»ميوت أن مزمعاً كان ميتة أية إىل مشرياً

  
  

                                      
 أحد النصارى عند خاصة،أما ومالبس طقوس وفق الكهنوتية اخلدمات لتأدية املخصص الشخص اليهود عند بالكاهن يقصد:الكهنة)  ١(

 احلقيقيني املؤمنني مجيع الكاهن فتعترب الربوستانت أما وغريهم القساوسة املطارنة مسماه يف ويدخل الدينية الرتب أصحاب
 .٢/١١٣٦امليسرة وسوعةامل. باملسيحية

 .٣٤ ،٣٣: ١٠)  يقتلوه(  يصلبوه بدل مرقس ويف١٩ - ١٨:  ٢٠ مىت)  ٢(

 .٢-١:  ٢٦ مىت)  ٣(

 .  ٣٦ -٢٠: ١٢ انظر)  ٤(
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 :أورشليم رثاء -٢
 أنه مىت خيرب. عنها ويتحول األرض سيترك وأنه الصلب، على دليالً للقدس املسيح رثاء كان 

 ال إنكم لكم أقول ألين خراباً لكم يترك بيتكم ذا هو... األنبياء ياقتلة! ياأورشليم ،ياأورشليم«: قال
  .)١(»الرب باسم اآليت مبارك:  تقولوا حىت اآلن من ترونين

 يف حىت أيضاً أنت علمت لو إنك: قائالً عليها وبكى املدينة إىل نظر يقترب هو وفيما« لوقا ويف 
  .)٢(»...يكعين عن أخفى قد اآلن ولكن!  لسالمتك ماهو هذا يومك
 :يسوع على الطيب سكب -٣

 وغضب طيبا، عليه وسكبت تالميذه مع جالس وهو املسيح إىل جاءت امرأة أن األناجيل تذكر
 .األرض على ايته قرب على عالمة بأنه ذلك فسر املسيح لكن عليها؛ احلاضرون
  .)٣(»تكفيين ألجل ذالك فعلت إمنا«: قال أنه اخلرب حول مىت إجنيل يف جاء
  .ذلك غري إىل  وزماا  كانت وأين وتفاصيلها، القصة هذه ذكر يف األناجيل اختالف  مع

  :يهوذا خيانة -٤
 يدعى املسيح، تالميذ وأحد اليهود بني مبؤامرة كانت املسيح على القبض أن األناجيل تبني

 يتناولون كانوا مابين اليهود، إىل سيسلمه أحدهم أن التالميذ املسيح أخرب وقد) اإلسخريوطي يهوذا(
 أسلمه وأنا تعطوين أن تريدون ماذا«: هلم وقال اليهود إىل ذهب يهوذا أن مىت إجنيل ففي .الفصح عشاء
  .)٤(»ليسلمه فرصة يطلب كان الوقت ذلك ومن. الفضة من ثالثني له فجعلوا إليكم؟

 لتأكل لك نعد نأ تريد أين قائلني يسوع إىل التالميذ تقدم الفطري أيام أول ويف« يقول مث 
 منكم واحداً إن لكم أقول احلق: قال يأكلون هم وفيما عشر االثين مع اتكأ املساء كان وملا... الفصح
 يده يغمس الذي وقال فأجاب رب؟ يا هو أنا ها: له يقول منهم واحد كل وابتدأ ،جداً فحزنوا يسلمين
 الذي الرجل لذلك ويل ولكن عنه مكتوب هو كما ماض اإلنسان ابن إن! يسلمين هو الصحفة يف معي
 يا أنا هو هل:  وقال مسلمه يهوذا فأجاب!  يولد مل لو الرجل لذلكً خريا كان اإلنسان، ابن يسلم به

  .  )٥(»قلت أنت له قال سيدي؟

                                      
 .٣٩ ـ ٣٧: ٢٣ مىت)  ١(

 .٤٢ ـ ٤١: ١٩ لوقا)  ٢(

 .٨ ـ ١: ١٢ يوحنا  ٥٠ ـ ،٣٦،٣٧: ٧  لوقا ٨ ،٣: ١٤ مرقس وانظر٦،٧،١٢: ٢٦ مىت)  ٣(

 . ١٦- ١٥:  ٢٦ مىت)  ٤(

 . ٢٦ مىت)  ٥(
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 أن القول إىل مجيعها تؤدي اليت التفاصيل بعض يف اختالف مع األناجيل ذكرته وحنوه الكالم ذا
   .)١(لليهود تسليمه وأراد املسيح نخا الذي هو يهوذا
 :)األخري العشاء( الرباين العشاء -٥

 ماض اإلنسان ابن وأن حزينة، نفسه أن تالميذه املسيح أخرب الفصح يوم يف أنه األناجيل تذكر
 ،بذلك الذنوب مغفرة وكسب إليهم، ودمه حلمه وحتول الرباين، العشاء هلم سن مث مكتوب هو كما

  .األرض على ايته بقرب إيذاناً الليلة تلك يف بذلك وأخربهم
 وقال التالميذ وأعطى وكسر وبارك ،اخلبز يسوع أخذ يأكلون هم وفيما« مىت إجنيل يف جاء

 دمي هذا ألن ،كلكم منها اشربوا) قائالً وأعطاهم وشكر الكأس وأخذ( جسدي هو هذا .كلوا خذوا
  .)٢(»...اخلطايا غفرةمل كثريين أجل من يسفك الذي اجلديد للعهد الذي

 : عليه والقبض األخرية الصالة
 يصلى عنهم تقدم مث والدعاء، بالصالة وأمرهم .وتالميذه هو ذهب املسيح على القبض قبل

 به سيمسك من أن التالميذ أخرب الصالة من فرغ أن وبعد أعدائه، كيد من اهللا ينجيه أن بإحلاح ويدعو
 :مرقس إجنيل نص يلي وفيما. عليه القبض وألقوا واليهود وذايه وأتى ذلك، كان وفعالً اقترب، قد
 بطرس معه أخذ مث. أصلي حىت هنا اجلسوا: لتالميذه فقال جثسيماين، هلا يقال ضيعة إىل وجاءوا«

 مث واسهروا هنا امكثوا! املوت حىت جداً حزينة نفسي: هلم فقال ويكتئب يدهش وابتدأ ويوحنا ويعقوم
 شيء كل اآلب، أبا يا: (وقال أمكن إن الساعة عنه تعرب لكي يصلي وكان األرض على وخر قليالً تقدم

 نياماً ووجدهم جاء مث) أنت تريد ما بل أنا أريد ما ال ليكن ولكن الكأس هذه عين فأجز ،لك مستطاع
 الثالثة ويف ثانية نياماً ووجدهم رجع مث وصلى ثانية أيضا فمضى -  معه السهر منهم وطلب فعاتبهم - 
. اخلطاة أيدي إىل يسلم اإلنسان ابن ذا هو! الساعة أتت قد! يكفي! واسترحيوا اآلن ناموا: هلم الق

 ثيناال من واحداً يهوذا أقبل يتكلم، هو فيما وللوقت !اقترب قد يسلمين الذي ذا هو! لنذهب قوموا
 قد همسلم وكان والشيوخ والكتبة الكهنة رؤساء عند من وعصي بسيوف كثري مجع ومعه عشر

 قائالً إليه وتقدم للوقت فجاء. حبرص به وامضوا أمسكوه هو هو أقبله الذي: قائالً عالمة أعطاهم
 عبد وضرب السيف احلاضرين من واحداً فاستل وأمسكوه عليه أيديهم فألقوا وقبله! ياسيدي ،ياسيدي
  .أذنه فقطع الكهنة رئيس

                                      
 .٢٣-١:  ٢٢  لوقا. ٢١-١٠: ١٤ مرقص انظر)  ١(

 .٢٤ - ١٢: ١٤ مرقس  ٢٠ - ٧:  ٢٢ لوقا ويف: وانظر ٢٨ -٢٦:  ٢٦  مىت)  ٢(
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 معكم كنت يوم كل لتأخذوين يوعص بسيوف خرجتم لص على كأنه: هلم وقال يسوع فأجاب
 روايات ويف )١(»وهربوا اجلميع فتركه. الكتب تكمل لكي ولكن! متسكوين ومل أعلم اهليكل يف

 عليه، قبضوا الذين هم اليهود أن على اتفقوا أم إال القصة، هذه أحداث عرض يف اختالف األناجيل
  . )٢(عليه دهلم من يهوذا وأن

 :ةــاحملاكم
 عليه؛ الصلب حكم وتنفيذ حملاكمته أخذوه األناجيل، ذكرت كما يسوع على ضالقب مت أن بعد

  . الرومان حاكم أم منه، التخلص يريدون الذين اليهود سيحاكمه فمن
 حيث الكهنة رئيس قيافا إىل به مضوا يسوع أمسكوا والذين« مىت بقول املقدس الكتاب جييب

 جيدوا فلم يقتلوه، لكي يسوع على زور شهادة لبونيط اكانو كله وامع ...والشيوخ الكتبة اجتمع
 أن أقدر إين: قال هذا: وقاال زور شاهدا تقدم أخرياً ولكن جيدوا مل كثريون زور شهود جاء أنه ومع

 هذان به يشهد ماذا بشيء؟ جتيب أما له وقال الكهنة رئيس فقام. أبنيه أيام ثالثة ويف. اهللا هيكل أنقض
 هل لنا تقول أن احلي باهللا أستحلفك: له وقال الكهنة رئيس فأجاب اكتاًس فكان يسوع وأما عليك؟
 جالساً اإلنسان ابن تبصرون اآلن من لكم أقول وأيضا قلت أنت: (يسوع له قال اهللا ابن املسيح أنت
 حاجتنا ما !جدف قد :قائالً ثيابه حينئذ الكهنة رئيس فمزق) السماء سحاب على وآتياً القوة ميني عن
 جاء وملا... املوت مستوجب إنه وقالوا فأجابوا: ترون ماذا! جتديفه مسعتم قد ها شهود؟ ىلإ بعد

 به ومضوا فأوثقوه يقتلوه، حىت يسوع على الشعب وشيوخ الكهنة، رؤساء مجيع تشاور الصباح
 ود؟اليه ملك أأنت قائالً الوايل فسأله الوايل أمام يسوع فوقف ...الوايل البنطي بيالطس إىل ودفعوه
 له فقال بشيء جيب مل عليه يشتكون والشيوخ الكهنة رؤساء كان وبينما. تقول  أنت يسوع له فقال

  .جداً الوايل تعجب حىت واحدة كلمة عن وال جيبه فلم عليك؟ يشهدون كم تسمع أما: بيالطس
 أسري حينئذ هلم وكان أرادوه من واحداً أسرياً للجمع يطلق أن العيد يف معتاداً الوايل وكان

 أم باراباس لكم؟ أطلق أن تريدون من: بيالطس هلم قال جمتمعون هم ففيما باراباس، يسمى مشهور
 باراباس يطلق أن طلبوا أم التفاصيل ويف -  حسداً أسلموه أم علم ألنه املسيح؟ يدعى الذي يسوع
 فقال ليصلب ميعاجل له قال املسيح؟ يدعى الذي بيسوع أفعل ماذا بيالطس هلم قال - منهم بإحلاح
 باحلري بل شيئاً الينفع أنه بيالطس رأى فلما! ليصلب صراخاً يزدادون فكانوا عمل؟ شر وأي الوايل
 فأجاب! أنتم أبصروا! البار هذا دم من بريء إين: قائالً اجلميع قدام يديه وغسل ماءاً أخذ شغب حيدث

                                      
 .٥٠ – ٣٢: ١٤ مرقس)  ١(

 .٩-١: ١٨يوحنا: وانظر ،٥٣-٣٩: ٢٢ لوقا: وانظر ،٥٦- ٢٦: ٢٦ مىت وانظر)  ٢(
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 وأسلمه فجلده يسوع وأما ،باراباس مهل أطلق حينئذ. أوالدنا وعلى علينا دمه وقالوا الشعب مجيع
   .)١(»ليصلب

 أن على اإلجنيل، من دليالً تكون ألن تكفي منها واحدة كل أن املاضية، التنبوءات من يتبني ذا
  . اليهود من أعداءه يد على الصليب، على ميوت سوف بأنه تنبأ املسيح

 ما هذا املغرضني فكرو الكاتبني أيدي ا تالعبت وهل احلقائق هذه صحة مامدى لكن
  .اهللا بإذن الثاين املطلب يف عنه سيكشف
  .بالتفصيل اإلجنيل تناوهلا واليت النصارى عند كما الصلب مسألة بيان ىلوإ
   :الصلب حادثة: الثانية املسألة

 تتفق إذ احلادث عرض يف تستمر هاهي املسيح، لصلب اإلجنيليون ذكرها اليت التنبوءات ذكر بعد
 الكهنة رؤساء اجتمع حينئذ« :مىت يقول قتله على تآمروا من هم اليهود أن على ربعةاأل األناجيل
 ولكنهم ويقتلوه مبكر يسوع ميسكوا لكي وتشاوروا قيافا الكهنة رئيس دار إىل الشعب وشيوخ والكتبة
  . )٢(»الشعب يف شغب يكون لئال العيد يف ليس: قالوا

 أيدي على كثرية إلهانات وعرضوه ،ليصلب أخذوه اليهود إىل املسيح بيالطس أسلم أن فبعد
  .واخلدم اجلنود

. الكتيبة كل ومجعوا ،الوالية دار هي اليت الدار داخل إىل العسكر به فمضى« :قوهلم مثل
 يا السالم: قائلني عليه يسلمون وابتدأوا ،عليه ووضعوه شوك من إكليالً وضفروا ،أرجواناً وألبسوه

 ركبهم على جاثني له يسجدون مث ،عليه ويبصقون ،بقصبة رأسه على نهيضربو وكانوا. اليهود ملك
 جمتازاً رجالً فسخروا. ليصلبوه به خرجوا مث ،ثيابه وألبسوه ،األرجوان عنه نزعوا ،به استهزأوا وبعدما
  . )٣(»صليبه ليحمل ،وروفس أاللكسندرس أبو القريواين مسعان وهو ،احلقل من آتياً كان

 موضع تفسريه الذي) جلجثة( موضع إىل به وجاءوا«: حماكمته متت أن بعد مرقس يقول مث
 ماذا: عليها مقترعني ثيابه اقتسموا صلبوه وملا. يقبل فلم ،ليشرب مبر ممزوجاً مخراً وأعطوه) مججمة(

 معه وصلبوا) اليهود ملك( مكتوباً علته عنوان وكان. فصلبوه الثالثة الساعة وكانت واحد؟ كل يأخذ
 جيدفون اتازون وكان. )أمثة مع وأحصى( القائل الكتاب فتم يساره عن وآخر ميينه عن اًواحد لصني

                                      
 ،٤٠ -١٨:١ يوحنا: انظر ،٢٤-٦: ٢٣  لوقا: وانظر ،١٥: ١٥ ،٥٨-٥٧: ١٤مرقس: وانظر ،٢٦-١: ٢٧ ،٦٦-٥٧: ٢٦ مىت)  ١(

١٦-١: ١٩. 

 .٥٣-٤٧: ١١ يوحنا: وانظر ،٢-١: ٢٢ لوقا: وانظر ،٢-١: ١٤ مرقص: وانظر ،٥ -٣: ٢٦ مىت)  ٢(

 .٢١ -١٦: ١٥ مرقس)  ٣(
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 عن وانزل نفسك خلص! أيام ثالثة يف هيوبان اهليكل ياناقض آه: قائلني رؤوسهم يهزون وهم ،عليه
  . )١(»يعريانه كانا معه صلبا واللذان... الصليب

 حىت كلها األرض على ظلمة كانت ،السادسة عةالسا كانت وملا«: الصليب على مات كيف أما
 الذي) شبقتين؟ ملا ،إلوي إلوي،(: قائالً عظيم بصوت يسوع صرخ التاسعة الساعة ويف ،التاسعة الساعة
 واحداً فركض إيليا ينادي ذا هو: (مسعوا ملا احلاضرين من قوم فقال تركتين؟ ملاذا إهلي ،اهلي تفسريه
  .!)ليرتله إيليا يأيت هل لنر. اتركوا قائالً وسقاه قصبة على وجعلها خالً إسفنجه ومأل

 أسفل إىل فوق من ،اثنني إىل اهليكل حجاب وانشق. الروح وأسلم عظيم بصوت يسوع فصرخ
 ابن اإلنسان هذا كان حقاً :قال ،الروح وأسلم هكذا صرخ أنه مقابله الواقف املئة قائد رأى وملا
  .)٢(»اهللا

 إذ ،املساء كان وملا«: يدفنه أن خفية بيالطس طلب إذ املسيح تالميذ أحد دفنه فقد صلبه وبعد 
 منتظراً هو وكان ،شريف وشري الرامة، من الذي يوسف جاء ،السبت قبل ما أي ،االستعداد كان

. سريعاً كذا مات أنه بيالطس فتعجب. يسوع جسد وطلب بيالطس إىل ودخل فتجاسر ،اهللا ملكوت
 كتاناً، فاشترى ليوسف اجلسد وهب املئة، قائد من عرف وملا مات؟ قد زمان له هل:  املئة قائد فدعا
 وكانت. القرب باب على حجراً ودحرج ،صخرة يف منحوتاً كان قرب يف ووضعه بالكتان، وكفنه فأنزله
  .)٣(»وضع أين تنظران يوسي أم ومرمي ادلية مرمي

 اشترت السبت، مضى وبعدما: مرقس ليقو مرات عدة بتالميذه والتقى قربه، من قام دفنه وبعد
 إىل أتني أألسبوع أول يف جداً وباكر. ويدهنه ليأتني حنوطاً وسالومة، يعقوب أم ومرمي ادلية مرمي
 أن ورأين فتطلعن القرب؟ باب عن احلجر لنا يدحرج من بينهن فيما يقلن وكن الشمس طلعت إذ   القرب

 حلة البساً اليمني عن جالساً شاباً رأين القرب دخلن ملاو. جداً عظيماً كان ألنه! دحرج قد احلجر
 هو. هنا هو ليس! قام قد املصلوب الناصري يسوع تطلنب أننت! تندهشن ال هلن فقال فاندهشن ،بيضاء

 كما ترونه هناك اجلليل إىل يسبقكم إنه: ولبطرس لتالميذه وقلن اذهنب لكن فيه وضعوه الذي املوضع ذا
 ألن شيئاً ألحد يقلن ومل. أخذتاهن واحلرية الرعدة ألن القرب، من وهربن عاًسري فخرجن. لكم قال
  .)٤(»خائفات كن

 يتابع ،املسيح رأين أو خائفات، هربن هل النسوة خرب يف اختلفت اإلجنيل نفس يف الرواية لكن
 فذهبت... دليةا ملرمي أوالً ظهر األسبوع أول يف باكراً قام وبعدما«: فيقول التوايل على قوله مرقس

                                      
 ..٣٢ -٢٢:  ١٥ مرقس)  ١(

 . ٣٩-٣٣: ١٥ مرقس ) ٢(

 . ٤٧-٤٢: ١٥ سمرق ) ٣(

  . ٨ -١: ١٦ مرقس ) ٤(
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. يصدقوا مل،نظرته وقد حي أنه أولئك مسع فلما. ويبكون ينوحون وهم معه كانوا الذين وأخربت هذه
 الباقني، وأخربا هذان وذهب. الربية إىل منطلقني ميشيان ومها ،منهم الثنني أخرى يئة ظهر ذلك وبعد
  .هذين وال يصدقوا فلم

 الذين يصدقوا مل ألم ،قلوم وقساوة إميام عدم وبخو ،متكئون وهم عشر لألحد ظهر أخرياً
 ومن ،خلص واعتمد آمن من. كلها للخليقة باإلجنيل وأكرزوا أمجع العامل إىل اذهبوا وقال قام قد نظروه

 فخرجوا هم وأما. اهللا ميني عن وجلس السماء إىل ارتفع كلمهم بعدما الرب إن مث... يدن يؤمن مل
       .)١(»آمني. التابعة باآليات الكالم ويثبت معهم يعمل والرب ،مكان كل يف وكرزوا

 اختالفات هناك فإن احلال طبيعة هو وكما ،مرقس إجنيل يف كما بتسلسلها الصلب أحداث هذه
 الذي لسبب ماهو لكن الواحد اإلجنيل يف بل األناجيل؛ بني فيما ونقصان وزيادات كثرية وتناقضات

  . املسيح صلب أجله من
   :املسيح صلب أسباب: الثالثة سألةامل

 منه التخلص مث وحماكمته، املسيح على للقبض اليهود دفعت اليت األسباب املقدس الكتاب ذكر
  : اآليت وهي واحتيال مبكر
   :اهليكل حادثة: أوالً

 يف ويشترون يبيعون كانوا الذين خيرج ابتدأ اهليكل يسوع دخل وملا« :مرقس يقول كما وهي
 قائالً يعلم وكان.مبتاع اهليكل جيتاز أحداً يدع ومل .احلمام باعة وكراسي الصيارفة موائد لبوق اهليكل،

 الكتبة ومسع. لصوص مغارة جعلتموه وأنتم األمم؟ جلميع يدعى صالة بيت بييت: مكتوباً أليس: هلم
  .  )٢(»تعليمه من كله اجلمع ت إذ خافوه ألم يهلكونه، كيف فطلبوا الكهنة ورؤساء

   :لعازر إحياءه: ثانياً
 من مرأى على فأحياه حييه، أن اهللا ودعا u عيسى فجاء مات، لعازر يدعى شخصاً أن وهو

 والفريسيون الكهنة رؤساء فجمع« اليهود رؤساء إىل منهم قوم وذهب به، آمنوا منهم فكثري اليهود
 فيأيت به، اجلميع يؤمن هكذا ناهترك إن كثرية آيات يعمل اإلنسان هذا فإن نصنع؟ ماذا: وقالوا جممعاً

  .)٣(»ليقتلوه تشاوروا اليوم ذلك فمن... وأمتنا موضعنا ويأخذون الرومانيون

                                      
 . ٢٠-٩: ١٦ مرقس)  ١(

 .٤٨-٤٥: ١٩ ولوقا  ١٧-١٢: ٢١ مىت وانظر ١٨- ١١:١٥ مرقس)  ٢(

 . ٥٣ ،٤٩-٤٧: ١١ يوحنا)  ٣(
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  :اهللا أنه أو اهللا، ابن أنه اإلدعاء: ثالثاً
 رئيس حماكمة أثناء ففي. اهللا ابن أنه هإدعاؤ للمسيح؛ اليهود صلب سبب أن اإلجنيل أهل يقول

! قلت أنت: يسوع له قال.اهللا ابن املسيح أنت هل لنا تقول أن احلي باهللا أستحلفك: (قال له الكهنة
 فمزق السماء سحاب على وآتياً القوة ميني عن جالساً اإلنسان ابن تبصرون اآلن من لكم أقول وأيضاً
: ترون ماذا! جتديفه مسعتم قد ها شهود؟ إىل بعد حاجتنا ما! جدف قد قائالً ثيابه حينئذ الكهنة رئيس

  .)١(»املوت مستوجب إنه وقالوا جابوافأ
 أعماالً« :هلم فقال وإيذاءه باحلجارة له اليهود لرجم يوم ذات تعرض فقد إهلاً نفسه جعل أما 
 نرمجك لسنا: قائلني اليهود أجابه ترمجوين؟ منها عمل أي بسبب. أيب عند من أريتكم حسنة كثرية
   .)٢(»إهلاً نفسك جتعل إنسان وأنت فإنك ،جتديفك ألجل بل حسن عمل ألجل
  :)٣(اليهود ملك أنه يدعي ألنه اجلزية تدفع أن ومينع األمة يفسد أنه قوهلم: رابعاً

 أن ومينع األمة، يفسد هذا وجدنا إنا«حماكمته أثناء لبيالطس قالو اليهود أن اإلجنيل أهل ذكر فقد
 هو هذا« الصلب أثناء سهرأ فوق علته جعل ولذلك. »ملك مسيح هو إنه قائالً لقيصر، جزية تعطى
  .)٥)(٤(»اليهود ملك يسوع

 من واألهم« اهللا من اللعنة ليستحق صلبه إىل سعوا اليهود أن الكتاب يذكره آخر سبب وهناك
 مصلوباً ميوت من أن يعتقدون كانوا إذ صليب، على يسوع يقدموا أن أرادوا اليهود قادة أن ذلك
  . )٧(»مباركاً وليس اهللا من ملعوناً كان يسوع أن الشعب نعوايق أن فأرادوا ،)٦(اهللا من ملعوناً يكون

 يف متفرقة أماكن ويف متناقضة وهي للمسيح، اليهود صلب سبب يف النصارى أقوال جممل فهذه
  . املقدس الكتاب

  
  
  
  

                                      
 .٦٦ -٦٣: ٢٦ مىت)  ١(

 . ٣٣ -٣٢ ١٠يوحنا)  ٢(

 .٣-٢: ٢٣ لوقا)  ٣(

 .٣٧: ٢٧ مىت)  ٤(

 ٢٣: ٢١ تثنية انظر)  ٥(

 على جثته تبت فال خشبة، على وعلقته فقتل املوت، حقها خطيئة إنسان على كان وإذا(  التثنية سفر يف النص ذلكب يقصدون)  ٦(
 .) اهللا من ملعون املعلق ألن اليوم، ذلك من تدفن بل اخلشبة،

 .٢٠٤٢ ص املقدس للكتاب التطبيقي التفسري)  ٧(
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  :النصارى عند املسيح صلب أسباب
 يوردها كما خلهاتدا يلحظ هلا واملتأمل النصارى، عند القضايا أهم من املسيح صلب أسباب

  : وهي بعده وما قبله مبا عالقة له سبب فكل النصارى
  :األزلية اخلطيئة: أوالً

 كما القصة هذه وأصل األوىل، وخطيئته البشر أيب خلق ابتداء منذ املسيح صلب قصة تبتدئ
 أن اوأمرمه اجلنة وأسكنهما وحواء آدم اهللا خلق عندما التكوين، سفر يف جاءت )١(النصارى يعتقدها
... عدن جنة يف ووضعه آدم اإلله الرب وأخذ« فيه جاء واحدة، شجرة إال اجلنة، شجر مجيع من يأكال

 تأكل فال والشر اخلري معرفة شجرة وأما أكالً، تأكل اجلنة شجر مجيع من: قائالً آدم اإلله الرب وأوصى
 وأن للعيون، جة وأا لألكل، جيدة الشجرة أن املرأة فرأت... متوت موتاً منها تأكل يوم ألنك منها،

 من اإلله الرب فأخرجه... فأكل رجلها أيضاً وأعطت وأكلت، مثرها من فأخذت للنظر شهية الشجرة
  .)٢(»منها أخذ اليت األرض ليعمل عدن جنة

 خلطيئة وارثني أصبحوا فهم اجلحيم، بعده ذريته وكل آدم استحق واألزلية األوىل اخلطيئة وذه
 املوت، وباخلطيئة العامل، إىل اخلطيئة دخلت واحد بإنسان كأمنا ذلك أجل من« بولس يقول u آدم

   .)٣(»اجلميع أخطأ إذ الناس مجيع إىل املوت اجتاز وهكذا
 ميتنع أن السهل من وكان« :أوغسطني املفكر يقول النصارى فكروامو علماء  املعىن هذا ويؤكد

 األخرى الثمار أنواع ولكثرة ،ناحية من العدد يف وحيدة لكوا وذلك حمرمة؛ شجرة أكل عن آدم
 فعصيان حينئذ، آدم يف معدومة الطمع غريزة كانت ذلك إىل باإلضافة أخرى، ناحية من هناك املوجودة

 النسل على اللعنة اخلطيئة هذه ألجل نزلت فهكذا... جائز شيء أيسر به العمل كان الذي األمر
 عليه اهللا بفضل إال مولود وال والد وال صغري، وال كبري منها يتحرر ومل استثناء، دون بأكمله اإلنساين
  .)٤(»وكرمه ورمحته

 حبكم امتدت بل وحواء، آدم على تقتصر مل األوىل اخلطيئة هذه أن: املسيحية كتاب يرى« إذاً
 البشر على الدمار فجلبت األجيال، مر على كلها البشرية إىل باخلطيئة املوبوءة الدم ذات من التناسل

                                      
 ننقص وال ذلك على نزيد ال فيها القرآن وقف حيث فيها نقف أننا إال نالقرآ يف جاء كما أصلها نعتقد املسلمني حنن وكذلك)  ١(

 .اهللا بإذن سيأيت كماu آدم على اهللا بتوبة وانتهت

 .٦،٢٣: ١٧،٣-١٥: ٢ التكوين سفر)  ٢(

 .١٢: ٥ رومية أهل إىل بولس رسالة)  ٣(

 عزية/د: وانظر .١٣٨ ص ).م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ األوىل، ةالطبع بالرياض، السالم دار( ،)النصرانية( املسيحية مري، ساجد األستاذ)  ٤(
 .١٥٤ ص). م١٩٩٦ -  هـ١٤١٧ الثانية، الطبعة( املقارنة، دراسة األناجيل ومجع السنة مجع منهجية طه، علي
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 والربا والوقيعة الدس من إليها وما الفتنة، إىل نزوع أو شك من البشر حنن به حنس ما كل وأن أمجعني،
  .)١(»واألوالد األبوان هو واحد، مصدر من منحدرة كلها وأسسها اجلرائم وأصول ،واخلديعة

 على الرومية سةوالكني النصرانية واجهتها اليت الديين اإلصالح حركات رغم التفكري هذا واستمر
 وارث اجلسد أن على األخري هذا يؤكد إذ) كالفن( أمثال بعده ومن ،)لوثر( يد على اخلصوص، وجه

  . )٢(اخللق مجيع حق يف واجبة الذنب هذا على اإلهلية العقوبة وبأن ،u آدم عن للذنب
 بسببها كان نهأ وحديثاً قدمياً النصارى يرى اليت األسباب أول هي األزلية اخلطيئة تكون وذا

  . عقاا من للبشرية إنقاذاً املسيح صلب
  :التكفري :ثانياً

 ويف األناجيل يف ذلك تكرر وقد األزلية، اخلطيئة هي النصرانية عليها تقوم اليت األسس أهم من
 عن تكفرياً وقيامته املسيح وموت بصلب اإلميان دعوته منطلقات أهم من جعل والذي بولس، رسائل
  .)٣(»إميانكم أيضاً وباطل كرازتنا فباطلة قام، قد املسيح يكن مل وإن« :قوله نهافم. اخلطيئة

 عن كفارة املسيح موت أو بصلب الرسائل من وغريها األناجيل، يف صرحية النصوص وردت قد
  .عنه األخبار أوبنقل املسيح، لسان على بنصوص إما اخلطيئة؛

 يسفك الذي اجلديد للعهد الذي دمي هو هذا« قوله u املسيح لسان على مىت إجنيل يف فمثالً
   .)٥(»عنكم يبذل الذي جسدي هو هذا« :لوقا إجنيل ويف )٤(»اخلطايا ملغفرة كثريين أجل من

 العامل إىل ابنه اهللا يرسل مل ألنه«:البشر خالص به ليكون الوحيد ابنه أنزل أنه على يوحنا ويؤكده
   .)٦(»دين قد يؤمن ال والذي يدان ال به منيؤ الذي العامل به ليخلص بل العامل، ليدين

 احلكم صار واحدة خبطيئة كما فإذا« بولس زعم يف الدينونة من البشرية خلصت املسيح وبصلب
 للحياة بالرب، النعمة متلك هكذا... الناس مجيع إىل اهلبة صارت واحد برب هكذا للدينونة، الناس مجيع إىل

   .  )٧(»ربنا املسيح بيسوع األبدية،
 أجل من مات املسيح أن: أيضاً أنا قبلته ما األول يف إليكم سلمت فإين: (أخرى رسالة يف ويقول

   .)٨(»الكتب حسب الثالث اليوم يف قام وأنه دفن، وأنه الكتب حسب خطايانا

                                      
 .١١١ص مرجان، جمدي حممد اله، أم إنسان املسيح)  ١(

 .١٥٤ ص طه عزية األناجيل، ومجع السنة مجع منهجية)  ٢(

 .١٤: ١٥ كورنثوس أهل إىل األوىل بولس رسالة)  ٣(

 .٢٤: ١٤ مرقس وانظر. ٢٨: ٢٦ مىت)  ٤(

 .٥١: ٦ يوحنا وانظر.١٩: ٢٢مىت)  ٥(

 .١٧: ٣ يوحنا)  ٦(

 .٦: ٦  وانظر.١٨،٢١: ٥ رومية أهل إىل بولس رسالة)  ٧(

 .٢- ١: ٥أفسس أهل إىل بولس رسالة: انظر. ٤-٣: ١٥ بولس رسالة)  ٨(
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ملعون من (الناموس  ينص« :اخلوري يوحنا يقول القدمي العهد يف اللعنة نص من يتخلص وهو
لكن بولس الرسول جيد يف موت املسيح على الصليب سراً عظيماً، ألننا حنن كنا  )١( )علق على خشبة

 افتدانا املسيح: اخلشبة لكي خنلص حننفأخذ ابن اهللا اللعنة على نفسه بقبول . حتت لعنة ألجل خطايانا
 بركة لتصري خشبة على علق من كل ملعون: مكتوب ألنه ،ألجلنا لعنة صار إذ ،الناموس لعنة من
  .)٢(»يسوع املسيح يف لألمم راهيمإب

 العقائد يف الكفارة طريق عن اخلالص عقيدة أمهية بيان يف الربيطانية املعارف دائرة تقول 
 املؤمنني معظم أن لدرجة املسيحية العقائد يف مكان أبرز حتتل اخلالص نظرية صارت«:املسيحية

 اإلميان يف تكمن املسيح إلوهية  عقيدة أمهية وحىت رتبة، وأعالها العقائد أعظم أا يرون) املسيحيني(
  .)٣(»الكفارة لعقيدة القوي

 وخلصهم قبله، ماتوا ممن اجليم سجن يف دخلوا قد الذين أخرج الصليب على مبوته كذلك وهو
 أيضاً هناك يعلن لكي اجلحيم إىل احندر املسيح أن ثانياً نعلم أن وجيب« :يوحنا اخلوري يقول منها

 يف وردت احلقيقة وهذه. حضوره وتنتظر ترجوا باإلميان كانت اليت النفوس وحيرر املوت، على انتصاره
 إىل يقربنا لكي األمثة أجل من البار. اخلطايا أجل من واحدة مرة تأمل املسيح إن« الرسول بطرس رسالة

  .)٤(»السجن يف اليت لألرواح فكرز ذهب أيضاً فيه الذي. بالروح حياً ولكن اجلسد يف اهللا
  :بالفداء وعدله اهللا رمحة: ثالثاً

. للمسيح املنسوب بالشكل جاء حيث اجلسد، يف اهللا بظهور املسيحيون عنه يعرب« ما وهو
 كان العدل صفة فبمقتضى والرمحة، العدل اهللا صفات من أن املسيحيني عند الثاين العنصر هذا وأساس

 هوأبناؤ هو واستحق اجلنة، من ا وطرد أبوهم اارتكبه اليت اخلطيئة بسبب آدم ذرية يعاقب أن اهللا على
  .البشر سيئات يغفر أن اهللا على كان الرمحة صفة ومبقتضى. بسببها اهللا عن البعد

 يف يظهر أن وقبوله ووحيده اهللا ابن بتوسط إال والرمحة؛ العدل بني للجمع طريق هناك يكن ومل
 عنه يعرب ما وهذا البشر، خطيئة ليكفر اًظلم يصلب مث اإلنسان، يعيش كما يعيش وأن إنسان، شكل

  . )٥(»والناس اهللا بني املصاحلة متت وهنا. باخلالص النصارى

                                      
 .٢٣: ٢١وانظر تثنية )  ١(

 .١٤-١٣: ٣ غالطية أهل إىل بولس رسالة وانظر .٩٤ص  كورنثوس أهل إىل األوىل بولس رسالةيوحنا،  اخلالصة الشهية، اخلوري)  ٢(

 .١٣٧ ص مري ساجد ،) النصرانية(  املسيحية)  ٣(

 .١٠٠ صاخلوري يوحنا،  الشهية، اخلالصة)  ٤(

 القاهرة، اجلوزي، ابن دار( املقارنة، دراسة ـ واألديان اإلسالم حلمي، مصطفى/ د.أ: وانظر٤٦ص الطهطاوي واإلسالم، النصرانية)  ٥(
 .٢٤٧ص ،) عقيدة: قسم م،٢٠٠٥ ـ هـ١٤٢٦ األوىل، الطبعة
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 بأعماله اهللا إىل يصل أن يقدر ال وفطرته، طبيعته لسوء اإلنسان،« املقدس الكتاب قاموس يف جاء
 يف يوجد ال ولكن... إمثه لزوا بعد إال باإلنسان الصلة يقيم ال قدسيته حبكم اهللا ولكن... ا يقوم أو

 ومن آخر، عاص إنسان عن عاص إنسان يفتدي أن ميكن وال اخلطأ، عن وعار بار إنسان الدنيا هذه
  .)١(»ذلك دبر الذي هو فاهللا والذنوب؛ املعاصي عن عار أحد يأيت أن وهو التجسد، إمكانية تنشأ هنا

 ابنه بذل حىت العامل اهللا أحب هكذا ألنه« يوحنا يقول املقدس الكتاب عليها حث العقيدة وهذه
  .)٢(»األبدية احلياة له تكون بل به، يؤمن من كل يهلك ال لكي الوحيد،

 تيوس بدم وليس« قرباناً اهللا عند أفضل هو ما تقدمي أساس على الفداء نظرية بولس ويشرح
 باحلري فكم اجلسد، طهارة إىل يقدس... وتيسوس ثريان دم كان إن ألنه ...نفسه بدم بل وعجول
 ومفكري علماء عند الرأي هذا واستمر )٣(»عيب بال هللا نفسه قدم أزيل بروح الذي املسيح دم يكون

ت خواص اهللا غري احملدودة يف عمل الفداء العظيم جتل« :اخلوري يوحنا يقول إذ تارخيهم يف النصارى
  :اآلتية

  .جلوهر ألجلنا حنن أعداءهله يف ا حتنن اهللا حىت أسلم إىل املوت ابنه الوحيد املساوي -
  . هللا تنا غفرت إرضاءئلم حبيث أن خطيمنث وبقي عدله غري -
وظهرت حكمته السامية يف أا أوجدت وسيلة ليسكب اهللا علينا عزيز صالحه بدون أن يتضرر  -

  .لك بنصوص كثرية من الكتاب املقدسمث استدل بعد ذ )٤(»عدله 
 يقول اخلطيئة شؤم من البشر فداء ألجل ملسيحا موت أن ترى العصر هذا يف الكنائس ومجيع

 مبوته املسيح يسوع أن تعتقد املسيحية، الكنائس مجيع إن«): الكنائس إحتاد يف النفائس كرت( كاتب
 اهللا مع الناس وصاحل اخلطيئة، بسبب ساخطاً كان الذي  اإلهلي العدل أوىف وعنا ألجلنا احتمله والذي
  .)٥(»األبدية لغبطةا ووهبهم به يؤمنون للذين وأعد

 زكي يقول للبشر اهللا حمبة رغم الزمن من املدة هذه بعد متأخراً الفداء حصل مل تساؤل ويف
 يستحسن كان أنه وال فقط، احتملنا وإمنا بذنوبنا، مسروراً كان اهللا أن ذلك معىن يكن مل« :شنودة
 اقتنعنا إذا حىت الرب، ألعمال واعياً عقالً فينا خيلق ألن يرمي كان وإمنا حينذاك، آثام من نرتكب ماكنا

 وأظهر احلياة، فمنحنا رمحته من بدافع تفضل األعمال، بسب احلياة لنوال استحقاق بعدم الزمن ذلك يف
 بنا بلغ حني ولكننا. قادرين نكون أن بفضله وأعطانا ملكوته دخول على قادرين غري بأنفسنا أننا لنا اهللا

                                      
 .١٢٣ص املقدس الكتاب قاموس ) ١(

 .١٦: ٣ يوحنا إجنيل)  ٢(

 .   ١٤- ١٢: ٩ العربانيني إىل الرسالة)  ٣(

 .من كالم القس إبراهيم لوقا .١٧١ ص شليب، املسيحية، : وانظر ٩٦ا، ص اخلالصة الشهية، اخلوري يوحن)  ٤(

 املسيحي، اإلميان وأساسيات حقائق وانظر. ١٦٨ ص  الثالث شنودة األنباء .الكنائس احتاد يف النفائس كرت بأثينا، الالهوت األستاذ)  ٥(
 .١٩٨ص سالمة، نكلس ترمجة سربول،
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 أن سبق الذي الوقت حان وعندئذ. يتهددانا اللذان واملوت العقاب هو الشر جزاء كان أقصاه الشر
 إلينا ينظر ال جعلته قد بالبشر اهتمامه عن النامجة حمبته أن كيف فأرانا وقوته، عطفه إلظهار اهللا حدده

 اآثامن نفسه هو محل إذ أناته، وطول حتمله مدى لنا أظهر وإمنا أفعالنا، إمث يذكر ومل يطردنا فلم بكراهية
  . )١(»عنا فداء إبنه وبذل

 ليصلب إنسان يف متجسداً الوحيد ابنه اهللا أنزل األزلية اخلطيئة فبسبب الصلب أسباب أهم هذه
  . البشرية بفداء ورمحته اهللا عدل ليظهر عنها تكفرياً
  :النصارى عند الصلب عقيدة مصادر: الرابعة املسألة

 يقولون كما باإلهلام كتبت واليت املقدسة هممصادر على املسيح صلب عقيدة يف النصارى يعتمد
  . الكنسية واامع املقدس الكتاب و بولس من أخذوه فهم
  : )٢(بولس: أوالً

 أصر وكما سيأيت، كما األناجيل سبقت فأقواله الصلب، بعقيدة للقول األول املصدر هو بولس
 اهللا بقوة هذا إىل توصل وأنه) ازتهكر( دعوته أساس وأنه والفداء بالصلب إميانه أن على رسائله يف هو
  .أقواله يف يزعم كما له عيسى بكالم أو بالروح أو

 اهللا، بشهادة لكم منادياً احلكمة أو الكالم بسمو ليس اإلخوة أيها إليكم أتيت ملا وأنا« يقول
 ضعف يف عندكم كنت وأنا. مصلوباً وإياه املسيح يسوع إال بينكم شيئاً أعرف أن أعزم مل ألين

 الروح بربهان بل املقنع، اإلنسانية احلكمة بكالم يكونا مل وكرازيت وكالمي. كثرية ورعدة وخوف
 قام، قد املسيح يكن مل وإن«: ويقول )٣(»اهللا بقوة بل الناس حبكمة إميانكم يكون ال لكي والقوة،
  . )٤(»إميانكم أيضاً وباطل كرازتنا فباطلة

 يف إليكم سلمت فإين... وقبلتموه به، بشرتكم الذي يلباإلجن اإلخوة أيها وأعرفكم«: ويقول 
 اليوم يف قام وأنه دفن، وأنه الكتب، حسب خطايانا أجل من مات املسيح أن: أيضاً أنا قبلته ما األول
  . )٥(»الكتب حسب الثالث

 وفداء األزلية اخلطيئة نظرية أسس الذي هو بولس أن وهي احلقيقة هذه مولر هربرت أكد وقد
 شيئاً إسرائيل بين أنبياء يستنتج ومل األزلية، اخلطيئة نظرية أشاع الذي هو« :بولس عن فقال هلا املسيح

                                      
 .٣٥/ ٢ وضروس،تا موريس العقدي، الالهوت علم)  ١(

 .به التعريف يف سيأيت كما)  ٢(

 . ٥-١: ٢ كورنثوس أهل إىل بولس رسالة)  ٣(

 .١٤: ١٥ كورنثوس أهل إىل األوىل بولس رسالة)  ٤(

 .٤ -١: ١٥ كورنثوس أهل إىل بولس رسالة)  ٥(
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 قط يذكر ومل مطلقاً ا حيفل فلم يسوع وأما التكوين؛ سفر يف املذكورة عدن جنة أسطورة من كثرياً
  .)١(»األزلية اخلطيئة لعنة أو آدم هبوط

 الكثري النصرانية إىل نقل من بولس أن وباحثيهم، صارىالن علماء كبار أحد وهو) ولز( ويثبت
 عيسى ير مل وهو احلديثة، املسيحية أنشأوا من أعظم من بولس: فيقول ومصطلحاته زمانه أفكار من
 إن: قوله ذلك ومن أفكارهم من كثرياً املسيحية إىل فنقل ،زمانه بعقائد االهتمام شديد وكان... قط

 الضحايا ممات مثل وذلك ،البشر خطيئة عن ويصلب قرباناً نفسه ليقدم ألرضا إىل نزل اهللا ابن املسيح
 يف نصراين أسقف وهو اخلوري إلياس بولس األب املعىن هذا ويؤكد )٢( .البدائية احلضارات أيام القدمية
  . )٣(املسيح يسوع كتابه

 املسيحية بولس مزج وقد. ثانية القيام حلادثة روج الذي هو بولس األب إن« :بورنكام ويقول
 تعترب كانت الفلسفات تلك وأن والرومان، اليونان لدى سائدة كانت اليت الفلسفية األفكار من بكثري
  .)٤(»الزمان ذلك يف اإلنساين الفكر قمة

 وهلذا« الوثنيني الدعوة يف استهدف نهأ والفداء، الصلب يف بولس لدعوة الناس تقبل يف والسبب
 الوثنيني من البشر ملاليني مفهومه حسب باملسيحية والتبشري اآلفاق، إىل االنطالق يرى كان بولس فإن

  . )٥(»الوثنية األصلية معتقدام من لقرا اجلديدة العقائد هذه فهم على أقدر هم الذين
 يف بذلك هو صرح والذي بولس هو النصارى عند الصلب ةعقيد مصادر أهم يكون وذا

  .ومفكريهم النصارى علماء هذا وأكد رسائله
  : املقدس الكتاب ثانياً

 سواًء اجلديد، والعهد القدمي العهد مبجموعه املقدس، الكتاب على يعتمد بالصلب النصارى إميان
 يف الواردة النصوص أو ،قبله األنبياء تنبؤات أا أو uعيسى هو ا املقصود أن منها فهموا بنصوص

  .اجلديد العهد
  
  
  
  

                                      
 .١٣٥ مري ساجد املسيحية،)  ١(

 .٦٤٧ص الزامل، مرمي النصرانية، من تيمية ابن موقف:  وانظر. ٢٦١ الطهطاوي،ص واإلسالم، النصرانية)  ٢(

 .٦٤٨ص الزامل، مرمي النصرانية، من تيمية ابن موقف وانظر ٤٨-٤٧الطهطاوي،ص واإلسالم، النصرانية: انظر)  ٣(

 .١٥٦ طه،ص عزية السنة، ومجع األناجيل مجع منهجية من نقالً)  ٤(

 .٢١٤ص) م٢٠٠٦ – ه١٤٢٧ األوىل الطبعة( النصرانية، والعقائد يداجلد العهد يف معاصرة دراسات البار، علي حممد.د)  ٥(
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  :القدمي العهد نصوص
 عن فداًء ويصلب سيتأمل وأنه املنتظر، باملسيح تبشر اليت النصارى عليها يعتمد اليت نصوصال من
  .اخلطيئة

 سفر يف ورد ما على بذلك استدل مث البشر، عن عوضاً ميوت بأنه دمياري، دونالد إليه أشار ما
 كلنا. شفينا وجبربه عليه، سالمنا تأديب .آثامنا ألجل مسحوق معاصينا، ألجل جمروح وهو« أشعياء
  . )١(»مجيعنا إمث عليه وضع والرب طريقه، إىل واحد كل ملنا. ضللنا كغنم

 الكاهن، عنهم ويكفر. به يفعل كذلك. اخلطية بثور فعل كما بالثور ويفعل« الالويني سفر ويف
  . )٢(»عنهم فيصفح

 اخلوري تدلاس فقد أبيه، ميني عن وجلس السماء إىل صعد وأنه األموات، من بقيامته وإميام
 الرب قال( النيب داود عبارة مستعمالً لذلك املسيح يسوع شهد وقد« :بقوله القدمي العهد من يوحنا

  .)٣(»)لقدميك موطئاً كأعداء أضع حىت مييين عن اجلس لريب
  :اجلديد العهد من عليه االستدالل أما

 اآلالم واحتمل نا،ووسيط اهللا ابن ذلك فقبل« :البشر ألجل موته يف يوحنا اخلوري يقول  
 القصاص حمل لنا الربيء املخلص احتمله الذي العقاب وحل خطىء الذي اإلنسان من بدالً واملوت
 اجلميع ألجل مات قد واحد كان أنه حنسب حنن إذ حتصرنا، املسيح حمبة ألن" :نستحقه كنا الذي

  .ماتوا فاجلميع
 ميني عن وجلس السماء إىل وصعد )٤(الثالث اليوم يف سيقوم أنه التالميذ أخرب نفسه ويسوع

 مجيع فوق أيضاً صعد الذي هو نزل الذي( املقدس الكتاب من مأخوذة العبارة هذه اآلب
  .)٦(»)٥()السماوات

.  العقاب عنا ويتحمل عنا عوضاً ليموت ،اهللا محل ،الوحيد ابنه فأرسل: دمياري دونالد ويقول 
  . التالية النصوص إىل أشار مث

                                      
  الالهوت علم يف أساسية عقائد).القاهرة املسيحية، النيل مكتبة( سعيد، إبراهيم شاكر ترمجة أساسية، عقائد دمياري، دونالد/ د)  ١(

 . ٦ -٥: ٥٣ أشعياء وانظر .١٠٩ ص إبراهيم شاكر ترمجة

 .١٠: ٥ ظروان. ٢٠: ٤ الالويني)  ٢(

 .٤٤: ٢٢مىت : ، وانظر١: ١١٠مزمور : ، وانظر١٠١اخلالصة الشهية، اخلوري يوحنا ص  ) ٣(

 .٢١: ٩ ولوقا. ٣٠: ٨ ومرقس. ٢١: ١٦ مىت)  ٤(

 .٢١: ٩ لوقا:انظر، و٣٠: ٨ مرقس: انظر، و٢١: ١٦ مىت:انظر، و١٠: ٤ أفسس أهل إىل الرسالة)  ٥(

    ١٠١ص  اخلالصة الشهية، اخلوري يوحنا،)  ٦(
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 بال ثانية سيظهر ،كثريين خطايا حيمل لكي مرة قدم بعدما ،أيضاً املسيح كذاه«: بولس قول
 على جسده يف خطايانا نفسه هو محل الذي«: بطرس وقول. )١(»ينتظرونه للذين للخالص خطية

  . )٢(»شفيتم جبلدته الذي. للرب فنحيا اخلطايا عن منوت لكي اخلشبة،
  : يلي ما املقدس الكتاب الفداء يف مستندهم أن على النصارى ا يستدل اليت النصوص ومن

  .)٣(»كثريين عن فدية نفسه وليبذل ليخدم بل ليخدم يأت مل اإلنسان ابن إن(
  .)٤(»اخلراف عن نفسه يبذل الصاحل والراعي ،الصاحل الراعي هو أنا(

 هو قدسامل الكتاب أن على واضحة دالالت بأا النصارى، استنبطها اليت النصوص تلك آخر إىل
  . للبشرية وفداًء اخلطيئة، عن تكفرياً املسيح وموت الصلب، على الدليل
  :اامع :ثالثاً

 ذلك فصل حىت له وداع له رافض بني والفداء، الصلب عقيدة حول األوائل النصارى اختلف
 اإلميان ىعل الناس وأجرب النيقاوي، اإلميان دستور ضمن وأدرجه) ٣٢٥ عام( املنعقد نيقية جممع اخلالف

 وقع من وعلى التفاصيل يف بينهم اختالف على به معترفة الكربى النصارى فرق مجيع أصبحت حىت به
  .بالالهوت الناسوت إحتاد يف عليه الصلب
 النيقاوي اإلميان دستور عنه وصدر نفسه قسطنطني برئاسة نيقية يف امع عقد ٣٢٥ العام ويف« 
 بإله ءأمن: )٥(اآليت الوجه على صار حىت الالحقة، اامع يف اإليضاحات بعض عليه أدخلت الذي

 البشر حنن أجلنا من والذي ..الوحيد اهللا ابن ،املسيح يسوع واحد وبرب ..،الكل ضابط آب واحد،
 على عنا وصلب ،وتأنس العذراء مرمي ومن القدس الروح من وجتسد السماء من نزل خالصنا أجل ومن
  .)٦( »...قربو وتأمل البنطي بيالطس عهد

 مصدر الصليب رمز وأصبح النصارى، عند اإلميان سسأ من الصلب عقيدة أصبحت وذا
  .جيحده من يكفر النصرانية، الفرق مجيع عند تعظيم

 وما حوله حقائق من التاريخ أثبته ما مع خرافات، من فيه وما مصدره، فبني اإلسالم جاء حىت
 حديث هو والذي فيه زعمهم النصارى على رد مما التاريخ مر على اجتهادهم إليه وأدى العقالء تناقله

  ..التايل املطلب

                                      
 .٢٨: ٩ العربانيني إىل الرسالة.وانظر)  ١(

 .١٠٩ ص إبراهيم شاكر ترمجة دمياري، دونالد ، الالهوت علم يف أساسية عقائد : انظر.  ٢٥: ٢ األوىل بطرس رسالة)  ٢(

 .٤٥: ١٠ مرقس)  ٣(

 .١١:  ١٠ يوحنا)  ٤(

 . دتهعقي إقرار يف البشر وتدخل بالتحريف ضمين اعتراف هذا ويف)  ٥(

 .١٥٨ ص )النهار دار( وتطورها نشوؤها احلية األديان صعب، أديب)  ٦(
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 من سبقه وما املقدس، الكتاب يف وردت كما الصلب حادثة استعرضت السابق املطلب يف
  .النصراين واملعتقد الفكر يف كما ومصادره، أسبابه، بيان مع تنبؤات،

 حيسن منهما بيانه وقبل والسنة، الكتاب من الصرحية بالنصوص العقيدة هذه تعاىل اهللا أبطل وقد
  . والسنة الكتاب من وبعده العقل، مث ،برنابا وإجنيل املقدس الكتاب من نقضه
  :)١(املقدس الكتاب من النصارى على الرد: أوالً

 ذلك عكس يثبتون نراهم ملسيح،ا صلب إىل يشري والذي املقدس الكتاب العلماء يستعرض عندما
 وموته ،u املسيح صلب ينفي من أول هو املقدس الكتاب أن يرى ألخباره املتفحص ألن وذلك منه،
  .أوجه عدة من املقدس الكتاب من الصلب عقيدة نقض ميكن هذا وعلى ،الصليب على

   :الصلب حادثة يشهدوا مل األناجيل كتاب أن :األول الوجه
  :  اآليت يظهر املسيح صلب على منهم الشاهد كان من األناجيل تابك عن التحقيق عند
 وقيل حياته، من شيئا وال املسيح يشاهد ومل احلقيقي، امسه يعرف ال ألنه العني؛ جمهول مرقس أن

 يف عليها املعتمد األصلية واللغة) م١٨٠أو ١٥٠ عام( بعد كتب وقيل) م٧٠- ٦٤ عامي( مابني  ألفه
 الصلب أخبار بعض عن تتحدث واليت األخرية اإلصحاحات يف كبري شك وهناك ة،جمهول إجنيله كتابة
 باطلة؛ شهادة املسيح صلب على إجنيله فشهادة إذاً الربيطانية، املوسوعة يف جاء عليه،كما زيدت أا
  .عقيدته وال باملسيح عالقة هلم ليس رواة عن نقلت ورمبا املوثوقية، إىل تفتقد ألا

 وألف) م٧٠عام( بعد وألف مؤلفه، هو احلواري مىت أن على شاهد أي وجدي فال مىت أما
 مرقس، إجنيل على واعتمد معروف، غري واملترجم مفقود، العربي واألصل اليونانية، إىل وترجم بالعربية،
 أن والواضح قطعاً، يشاهده مل الذي صلبه عن يكتب فكيف املسيح يرى مل مىت أن تعين األمور وهذه
  .إليه نقلت أخباراً ينقل مىت

-٧٠ عامي( بني وكتبه صلبه، يشاهد ومل املسيح رأى أنه يثبت ومل جمهول، كذلك فهو لوقا أما
 أو تؤخذ وال جمروحة شهادته تكون وذا مسيحياً، أصبح الذي اليهودي وهو  بولس ذكره وقد) م٩٠

  .عليها يعتمد
 وهو احلواري، يوحنا إىل ونسبه تبهك جمهول، شخص أنه ويقال احلواريني، دأح نهأ يوحنا أما
 الذي التلميذ هو هذا« يقول آخره يف مث ويرويها، األحداث يشهد مل وكأنه الغائب، بصيغة مكتوب
   .)٢(»حق شهادته أن ونعلم هذا، وكتب ذا، يشهد

                                      
 بني املسيح صلب مسألة( كتابه يف املقدس الكتاب من الصليب على املسيح موت مسألة نقض. ديدات أمحد األستاذ فصل وقد)  ١(

 ). واالفتراء احلقيقة

 ٢٤: ٢١يوحنا)  ٢(
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 قد كلهم التالميذ أن إىل تشري نفسها األناجيل ألن واقعية؛ وال صادقة غري اإلجنيل هذا وشهادة
 وجوه عدة من األناجيل، من لغريه اإلجنيل هذا خمالفة إىل باإلضافة. عليه القبض ألقي عندما هربوا
   .)١(وتارخيية عقدية

 مل أناس عن صدرت املسيح، صلب على اإلجنيلية الشهادة أن ندرك تقدم ما خالل ومن
  .نقالً نقلوها وإمنا يشاهدوها

  :يهودي أساس عن الرواة تناقلها سيحامل صلب قصة أن نالسابقو العلماء أكد وقد 
 أا وعندهم املسيح، صلب ذكر فيها الكتاب، أهل بأيدي اليت األناجيل فإن«: تيمية ابن يقول

 من وال املسيح، صلب شهد من األربعة يف يكن ومل) ومىت ويوحنا ولوقا مرقس( األربعة، عن مأخوذة
  .)٢(»اليهود من طائفة الصلب شهدوا الذين وإمنا صلبه، شهد من أتباعه يف وال بل احلواريني،
  سيأيت كما .نقلها الذي من حول كامل غموض فهناك من وعن نقلوها كيف أما
  : القيم ابن ويقول

 أعظم أمره يف خمتلفون بينهم فيما وهم اليهود، فيها شيوخكم إمنا والصليب املسيح فأخبار«
 وأمره، الصلب نقل يف شيوخكم وهم اليهود، دعن ما فهذا... أمره يف معهم خمتلفون وانتم اختالف،

 الذين وهم وصلبناه، قتلناه وقالوا اليهود حضره وإمنا النصارى، من حدأ حيضره مل نهأ املعلوم فمن وإال
   .)٣(» ذكروه ما سائر يف فصدقوهم الصلب، يف صدقتموهم نإف عنهم، حكيناه ما فيه قالوا

 خيتص ما مجيع إن« : األملاين املسيو يقول. بذلك يشهدون النصارى علماء منصفي فإن وكذلك
 u املسيح يروا مل الذين من شاه ومن ،بولس وخمترعات مبتكرات من هو والفداء الصلب مبسائل
  .  )٤(»النصرانية أصول من وليست
  .بنصوص األناجيل uنفي حادثة الصلب على عيسى  :الثاين الوجه

 والنصارى املسلمني من كل أقام وقد ،u عيسى صلب عدم على تدل اإلجنيل نصوص إن
  .ذلك على األدلة

ولئن كانت رواية الصلب واردة باألناجيل، إال أن الدارس الفاحص عندما يقارن احلادثة 
وإليك . uنفي صلب املسيح  -على خالف املعتقد  - باألناجيل بعضها ببعض، يستخلص منها 

وخرج ومضى كالعادة إىل جبل الزيتون، « :ص اآليتاكمة يف إجنيل لوقا بالنوردت قصة احمل: البيان

                                      
   السعدي، حممد والتوراة، األربعة األناجيل يف دراسة. ١٤٦-١/١٤٤ الباش حسن واألناجيل رآنالق بني النصرانية العقيدة انظر)  ١(

 ٤٧٥-٤٦٠ ص طه عزية األناجيل، ومجع السنة مجع منهجية كتاب. ٢٢- ١٥ ص

 .٣٠٢ - ٣٠٢/ ٢  تيمية ابن الصحيح، اجلواب)  ٢(

 .٣٢١ ،٢١٧ص القيم، ابن احليارى، هداية)  ٣(

 .٢٥٢  حلمي مصطفى ،واألديان اإلسالم)  ٤(
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صلوا لكي ال تدخلوا يف جتربة، وانفصل عنهم حنو : وملا صار إىل املكان قال هلم. وتبعه أيضاً تالميذه
وظهر له مالك من السماء يقويه، وإذا كان يف جهاد كان يصلي بأشد جلاجة، وصار ... رمية حجر

مث قام من الصالة وجاء إىل تالميذه فوجدهم نياماً من احلزن،  عرقه كقطرات دم نازلة على األرض،
   .)١(»موا وصلوا لئال تدخلوا يف جتربة؟فقال هلم ملاذا أنتم نيام قو
   .»أظلمت األرض ظلمة شديدة«مىت بأن كذلك صرح إجنيل

 يصلي فهو بشر إنسان وكونه ،u املسيح عن الصلب حادثة نفي تأكيد وغريه النص هذا من
 التجربة هذه ساعة فيجدهم تالميذه إىل يعود مث أزرة ويشد ليقويه السماء من مالك فيرتل ،ادجه يف

 الرواية ألن ليالً كان الوقت أن عن فضالً ،املصلوب شخصية يف لبس حدث هنا ومن نياماً العظمى
   .)٢( ومصابيح مبشاعل جاءوا اجلميع أن تضمنت
 احلي سماب استحلفه الكهنة رئيس إن حىت عليه، قبضوا فيمن شك يف كانوا اليهود أن كما  

 يقل فلم) قلت أنت( عليه املقبوض الشخص فأجابه اهللا؟ ابن املسيح أنت عليه املقبوض الشخص سائالً
 إن: هلم فقال لنا؟ فقل املسيح أنت كنت إن: قالوا إذ شكهم يؤكد ما لوقا إجنيل يف وورد .)٣(هو أنا

  .)٤(تطلقوين وال جتيبوين ال سألت وإن ،تصدقون ال لكم قلت
 :قال ،الناصري يسوع أجابوا تطلبون؟ من فقال عليه أقبلوا عندما يوحنا عند ورد ما وكذلك 

  .)٥( ... هو أنا
 مراراً تأكدوا ملا وإال عليه، قبضوا فيمن شاكني كانوا اليهود أن األحداث، هذه من يفهم وذا 

 احلادثة هذه يف ولكن يوم، كل بينهم يعلم وهو سيح،امل يعرفون كانوا وهم حتديداً، يكون من عن
  . أمره عليهم اختفى

 املسيح إىل املنسوبة الشواهد إىل الصلب بعد القيامة حادثة نفي إىل ديدات أمحد األستاذ ويستند
u، ليس الروح فإن ،واانظرو جسوين ،هو أنا إين ،ورجلي يدي واانظر«: لوقا إجنيل يف ورد ما ومنها 
 ويعلق )٦(»قدامهم وأكل فأخذ -  وعسل مسك ناولوه ذلك بعد مث -  يل ترون كما عظامو حلم له

   يثبت؟ أن حياول الرجل كان ماذا :فيقول هذا على ديدات الشيخ

                                      
 .٤٦-٣٩:لوقا)  ١(

 .٢٤٨ ص حلمي، مصطفى واألديان، اإلسالم:  انظر)  ٢(

 .٦٤- ٦٣: ٢٦ مىت انظر)  ٣(

 .٦٨- ٦٧: ٢٢ لوقا)  ٤(

 عبد الوهاب عبد: انظر و ٢٢٦-٢٢٥ الطهطاوي،ص عزت حممد األديان، مقارنة يف امليزان كتاب:  وانظر.  ٨- ٣: ١٨ يوحنا)  ٥(
 ةنس الطبعة دمشق، القرآن، علوم مؤسسة السعودية، اإلسالمية، للثقافة القبلة دار( صحتها، وشروط السماوية الكتب طويلة، السالم

 .بعدها وما٤٩٣ ص  بتوسع ذكرها فقد ،). ١٩٩٠ -  هـ١٤١٠ الطباعة،

 .٤٣- ٣٩: ٢٤ لوقا)  ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 أن يعتقدون كانوا احلواريني أن ببساطة ذلك يف السبب الواضح؟ توضيح إىل يسوع حيتاج ملاذا
 صورة يكون أن الالزم من كان فقد ذلك صح ولو بعث، دق كان وأنه املوتى، بني من عاد كان يسوع
  .)١( عظام وال حلم له ليس املوت من يبعث الذي أن يذكر اإلجنيل ألن روحية،
  .األناجيل بني فيما والتناقض االختالف :الثالث الوجه

 ا الوثوق جيعل مما الظاهر التناقض جيد الصلب، حادثة حول اجلديد العهد نصوص يف الناظر إن
 يف اخلالفات عن النضر بغض وحدها الصلب حادثة يف ذلك بيان وإليك األناجيل، خالل من حمال

  :)٢(وغريها واألسباب التنبوءات
  يوحنا  لوقا  مرقس  مىت  املوضوع

  نفسه املسيح  القريواين مسعان  القريواين مسعان  القريواين مسعان  الصليب حامل
 مبر ممزوجا خال  املصلوب شراب

  يشرب مل ذاق وملا
  مبر  ممزوجا مخرا

      يقبل فلم

 يسوع هو هذا  املصلوب علة
  اليهود ملك  اليهود ملك

 يسوع هو هذا
 اليهود ملك

 رومانية يونانية/
  عربانية

 اليهود ملك
 رومانية يونانية/

  التينية
 اللصان

 يعريه أحدمها كان  يعريانه كانا  يعريانه كانا  واملصلوب
    عنه يدافع واآلخر

  يصرخ مل  مرة  مرتني  وباملصل صرخة
 فخرج حبربة طعن  طعن أنه تذكر مل  املسيح طعنة

  وماء دم
  أكمل قد  هلم اغفر أبتاه يا  تركتين ملاذا اهلي اهلي  املسيح كالم آخر

 حىت الثالثة من  التاسعة حىت السادسة الساعة من  الصلب وقت
    التاسعة

  الصلب شهود
 ادالنية مرمي بينهن يتبعنه كن نساء
 ويوسى الصغري يعقوب أم ميومر

  زبدى ابىن أم وسالومى

  نساء
 من تبعنه كن
 من ينظرون اجلليل

  بعيد

 وزوجة أمة
 ومرمي اكالوبا

  ادالنية

 التناقض هذا إن إال القولني بني اجلمع وال مرجح بال آخر على قول بترجيح اجلزم ميكن ال وذا
  استفهام؟ عالمة اخلرب حول يضع

                                      
 .٢٥٠ حلمي،ص مصطفى واألديان، اإلسالم ظروان. ١٢٤ -١٢٢ديدات، أمحد واالفتراء، احلقيقة بني املسيح صلب سألةم)  ١(

 األخرى واألديان اإلسالم الوهاب، عبد أمحد لواء: وانظر ،٢٣٣-٢٣٢ النصارى على الرد يف واجلماعة السنة أهل منهج: انظر)  ٢(
 .١٠٠-٩٩ ص). عابدين -  اجلمهورية شارع ٨(  اإلسالمي التراث مكتبة( واالختالف، االتفاق نقاط
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 الروايات أن بقوهلم ويربروا النصارى يدركها اليت األناجيل، ناقضاتت فيض من غيض وهذا
  . العقيدة متس ال االختالفات هذه وأن بعضاً،وحبجة بعضها يكمل املختلفة
 مل أو بقيامته، التالميذ عيسى أخرب هل قضية يف املوجود فالتناقض العقيدة، صلب مست بل 
 أن ميكن ال غييب أمر كونه إىل باإلضافة العقيدة، أمور من هام أمر يف اختالف يوحنا عند كما خيربهم،
  . )١(الوحي طريق عن إال بشر عليه يطلع

 عليه شهد ولو اهللا عند من أنه واإلجنيل، التوراة يف نص أي يف الثقة أفقدت التناقضات وهذه
  . )٢(لكتبهم بتحريفهم القرآن يف املسلمني عند الصريح النص وجود عن النظر بغض مجيعهم، النصارى
  :الواحد اإلجنيل يف الروايات نفس يف التناقض
 بل الواحد، اإلجنيل يف التناقض لكن تقدم، كما اًمربر يكون رمبا بينها فيما األناجيل تناقض لعل

 الشاب هلن قال عندما القيامة بعد مرقس إجنيل يف ورد ما ذلك ومثال! عنه؟ ماذا اإلصحاح نفس يف
 ومل ،القرب من وهربن سريعاً  فخرجن: اجلليل إىل يسبقكم إنه ولبطرس لتالميذه لنوق اذهنب رأينه الذي
  .خائفات كن ألن شيئاً ألحد يقلن

  ...ينوحون وهم معه كانوا الذين وأخربت هذه ذهبت أا ويقول السياق يعود مباشرة بعدها مث 
  ! الندري! يقلن؟ مل أم شيئاً ألحد قلن هل والسؤال

 )٣(!يقولون كما بعد فيما زيدت الفقرات هذه وأن اخلبط هذا عن النصارى تذريع قد هذا ومع
 ال عليه زيادة كل هل أم بإهلام؟ مكتوب وهو اإلجنيل يف الزيادة هذه النصارى يبقي ملاذا اآلخر والسؤال
  ! مقدس؟ كالم  اجلميع ويعترب له تسيء
  :القدمي العهد مع التناقض :الرابع الوجه

 ليدل النص يف يتصرفون هم مث القدمي، العهد من صوصبن الصلب حادثة على النصارى يستدل
  . التعاليم أو الروايات يف سواء غرضهم على

 ما العبارات من يقصون وكأم التوراة، اإلجنيل رواية فتخالف الروايات يف ورد التناقض وهذا
  . التوراة يف تورد اليت التعاليم اإلجنيل نصوص فتخالف التعاليم يف أو يناسبهم،

                                      
 ) م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ الثانية، الطبعة الدوحة، - قطر الثقافة، دار(  السعدي، حممد والتوراة، األربعة األناجيل يف اسةدر: انظر)  ١(

 .١٤٩ ص الباش حسن واألناجيل، القرآن بني النصرانية العقيدة ٨٥-٨٢  ص

 هـ١٤٢٢ األوىل، الطبعة الرياض، الرشد، كتبةم(  الشريف، الرمحن ضياء حممد/ د اهلند، وأديان واملسيحية اليهودية دراسات انظر)  ٢(
 وعد وناقشها النجار الوهاب عبد الصلب حادثة أورد وقد فقط، الصلب قصة يف تناقضاً) ١٧( سرد فقد ٣١٠-٣٠٢ ) م٢٠٠١ -
 من والنصارى اليهود موقف: وانظر ،١٧٨ ص شليب أمحد املسيحية،: وانظر ،النصوص هذه بني التضاد أوجه من وجهاً) ٣٤(

 .٤٤٣-٤٣٤ص العبادي سارة ،u املسيح

 املسألة هذه تناول فقد اهلندي  اهللا رمحة احلق، إظهار وانظر ،١٨  ص السعدي، حممد والتوراة، األربعة األناجيل يف دراسة: انظر)  ٣(
 . بالتفصيل
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  :الروايات مع التناقض فمن
 الذي حبييب اخترته، الذي فتاي ذا هو: القائل النيب بإشعياء قيل ما يتم لكي« :مىت عند جاء ما ³

 يف أحد يسمع وال يصيح وال خياصم ال. باحلق لألمم فيخرب عليه روحي أضع .نفسي به سرت
 إىل احلق خيرج حىت. يطفىء ال خامدة وفتيلة يقصف ال مرضوضة قصبة. صوته الشوارع
  .)١(»األمم رجاء يكون امسه وعلى. النصرة

 عبدي ذا هو«: يأيت ما جند السابق النص مىت إليه نسب الذي أشعياء سفر إىل نعود وحينما 
 وال يصيح وال. لألمم احلق فيخرج عليه روحي وضعت. نفسي به سرت الذي خمتاري أعضده، الذي
 األمان إىل. يطفىء ال خامدة وفتيلة يقصف، ال مرضوضة قصبة. صوته الشارع يف يسمع وال يرفع
 بني نقارن وحني )٢(»شريعته اجلزائر وتنظر ،األرض يف احلق يضع حىت ينكسر وال يكل ال. احلق خيرج

 مع النص لينسجم) ينكسر وال اليكل( عبارة حذف مىت أن ونالحظ العبارات يف اختالفا جند النصني
  .)٣(»الصليب ىعل املسيح اية

 ،وأيب أنا وأبغضوين ارأو فقد اآلن وأما« :املسيح لسان على يوحنا إجنيل يف ماورد آخر ومثال
  .)٤(»سبب بال أبغضوين إم: ناموسهم يف املكتوبة الكلمة تتم كي لكن

ين مز بالعني الذوال يتغا: موس جندها يف مزامري داود كاآليتاملوجودة يف النا للكلمة نعود وحينما 
ليهتف وليفرح املبتغون ... ،اقض يل حسب عدلك يارب إهلي فال يشمتوا يب... يبغضوين بال سبب

   .)٥(»عبده وليقولوا دائماً ليتعظم الرب املسرور بسالمة ،حقي
 يقتبس يوحنا لكن. له املبغضني أعدائه وخزي العبد وسالمة بنجاة حيكم داود نص أن ونالحظ

 تدل اليت النص بقية ينقل وال والنجاة، السالمة مسألة ويتجاهل سبب، بال البغض قضية على يدل ما
  . )٦(»غرضه ختدم ال ألا املعىن هذا على

  
  
  
  

  

                                      
 . ٢١-١٢:١٧ مىت)  ١(

 .٤-١: ٤٢ أشعياء)  ٢(

 .   ٤١-٤٠ ص السعدي، حممد والتوراة، األربعة األناجيل يف دراسة)  ٣(

 . ٢٥-٢٤: ١٥ يوحنا)  ٤(

 .٢٧ -١٩:  ٣٥ املزامري)  ٥(

 . ٤٤-٤٣ ص السعدي، حممد والتوراة، األربعة األناجيل يف دراسة)  ٦(
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  : التعاليم مع التناقض
  :  ذلك من 
 علق  u عيسى أن قالوا عندما وهم - سبق كما - الصليب على علق من يلعن التوراة نص أن ³

 نرتل وعندما له،إ وابن لهإ جعلوه أن إىل حقه، فوق قدسوه بل كذلك جيعلوه مل الصليب على
 . غريه أو اخلائن بل u عيسى عليه املعلق جنعل لن. القدمي للعهد وفقاً املصلوب على اللعنة

 إنسان كل اآلباء، عن األوالد يقتل وال األوالد عن آلباءا يقتل ال« القدمي العهد يف إن ومنها ³
 .)١(»يقتل خبطيته
 من حيمل ال واألب األب، إمث من حيمل ال االبن متوت، هي ختطئ اليت النفس« القدمي العهد ويف

  .)٢(»يكون عليه الشرير وشر ،يكون عليه البار بر. االبن إمث
.                                 u آدم أبيهم إمث يف الزمان آخر إىل كلهم آدم بين وجعلوا النصوص هذه خالفوا والنصارى

  :التنبوءات حتقق عدم :اخلامس الوجه
 قالوا اليهود من قوماً أن مىت إجنيل يف ورد( ما :مثل املسيح ا أخربهم نبوءات تتحقق مل
 له تعطى وال آية، يطلب وفاسق شرير جيل هلم وقال فأجاب آية منك نرى أن نريد معلم يا« :للمسيح

 اإلنسان ابن يكون هكذا ليال، وثالث مأيا ثالثة احلوت بطن يف كان كما ألنه النيب؛ يونان آية إال آية
  .)٣(»ليال وثالث أيام ثالثة األرض قلب يف

 هقرب من وقام السبت، ليلة ودفن اجلمعة، يوم قوهلم على املسيح صلب إذ النبوة هذه تتحقق ومل 
  .األحد صباح

 ومل ،ألحدوا السبت ليليت مها وليلتني السبت، يوم هو واحداً يوماً قربه يف مكث أنه هذا ومعىن 
  . الذكر اآلنفة النبوة يف جاء كما ليال، وثالث أيام ثالثة يلبث

 ابن تبصرون اآلن من لكم أقول«: حياكمونه وهم لليهود قال املسيح أن مىت إجنيل يف وورد
   .)٤(»السماء سحاب على وآتياً القوة ميني عن جالساً اإلنسان

  .)٥(»املسيح حسبوه مصلوب نإنسا هو اليهود رآه ما وكل هذا من شيء حيدث ومل
  .وغريها األموات من القيامة وهو الصلب قضايا أهم يف اتوءالنب تتحقق مل وذا

  
                                      

 .١٦: ٢٤ التثنية)  ١(

 ٢٠: ١٨  حزقيال)  ٢(

 . ٤٠-٣٨: ١٢ مىت)  ٣(

 .٦٤: ٢٦ مىت)  ٤(

 .  ٤٩-٤٧ ص السعدي، مدحم ،ةوالتورا األربعة األناجيل يف دراسة)  ٥(
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  .ا خاصة بروايات األناجيل بعض تفرد: السادس الوجه
 .)١(عليه القبض ليلة إصحاحات أربع يقارب ما اليت الطويلة املواعظ ³
 . )٢(عليه القبض ليلة التالميذ أرجل املسيح غسل ³
 .)٣( قيامته بعد مرات ثالث املسيح ظهور ³
 .)٤(الصلب حادثة التالميذ وأحد املسيح أم شهود ³
 .)٥(بيالطس الروماين احلاكم زوجة رؤيا ³
 .)٦(هريدوس اجلليل حاكم إىل املسيح بيالطس بعث  ³
 .)٧(البار هذا دم من اجلميع أمام يديه بيالطس غسل ³

  :اإلجنيل يف للمسيح اهللا فظح لنصوص الصلب قصة خمالفة :السابع الوجه
 أعدائه كيد منu  لعيسى ومعيته اهللا حفظ تؤكد النصوص من عدد اإلجنيل يف ورد فقد

  :  النصوص هذه فمن اليهود،
  . )٨(»تأتوا أن أنتم التقدرون أكون وحيث جتدوين وال ستطلبوين«
 وأنا ،وحدي وينوتترك خاصته إىل واحد كل فيها تتفرقون -اآلن أتت وقد– ساعة تأيت هوذا«

. ضيق لكم سيكون ،العامل إىل سالم يف لكم ليكون ذا كلمتكم قد ،معي اآلب ألن وحدي لست
 إىل به وجاءوا – اليهود أي – املدينة خارج وأخرجوه فقاموا«. )٩(»العامل غلبت قد أنا ثقوا ولكن
  . )١٠(»ومضى وسطهم يف زفجا هو أما. أسفل يطرحوه حىت عليه مبنية مدينتهم كانت الذي اجلبل حافة

   .)١١(»أيديهم بني من فخرج ميسكوه أن أيضاً فطلبوا«
 هذا ويف أعدائه، من بأذى ميس ومل ،u عيسى حفظ تعاىل اهللا أن على تدل النصوص وهذه

  . اخلطيئة تكفري من عليه ترتب وما الصلب بطالن على دليل

                                      
 .١٧-١٤ يوحنا)  ١(

 .٥: ١٣ يوحنا)  ٢(

 . ٢١ -٢٠اإلصحاح يوحنا)  ٣(

 .٢٦ -٢٥: ١٩ يوحنا)  ٤(

 .١٩: ٢٧مىت)  ٥(

 .١١ -٧: ٢٣ وقال)  ٦(

 .٢٤: ٢٧ مىت)  ٧(

 .٣٤: ٧ يوحنا)  ٨(

 .٣٢: ١٦يوحنا )  ٩(

 .٢٩: ٤ لوقا)  ١٠(

   ،)م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار القلم، الطبعة األوىل، ( ي، امليزان يف مقارنة األديان،وانظر حممد عزت الطهطاو ٣٩: ١٠وحناي)  ١١(
 .٦٧أمحد عبد الوهاب، ص  واإلسالم واألديان األخرى،٢٢٥ص 
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  :الصلب عدم على برنابا إجنيل شهادة :الثامن الوجه
 اإلجنيل، ذا الكنيسة إميان عدم رغم املسيح، صلب عدم على املهمة، الشواهد أحد برنابا إجنيل

  .املعتمدة النصارى كتب ضمن به االعتراف وعدم
 إلبصار ا يستأنس واليت نصوصه، بعض أخذ يف اإلجنيل هذا يغفل ال أن فينبغي هذا ومع

 ،r حممد بعثة أثناء خمفياً كان أنه ذلك إىل ضفأ.النصارى على ترد أموراً يذكر ألنه وذلك احلقيقة،
 بعد أي) م٤٩٢عام( أخرى أناجيل مع مطالعته حرمان يف أمراً أصدر األول جالسيوس البابا ألن وذلك
 هي عليها عثر نسخة أقدم أن املؤرخون ويذكر الطويلة القرون هذه خالل خمفياً كان وقد نيقية، جممع

 على عثر وقد )م١٧٨٤ عام( األسبانية باللغة أخرى نسخة على عثر مث) م١٧٠٩ عام( اإليطالية النسخة
 دعن سيأيت كما )فينا( مكتبة يف موجودة اإليطالية نسخته التزال حيث نصراين، جو يف اإلجنيل هذا

  .به التعريف
 حممد ظهور قبل كتب قد اإلجنيل هذا كان وإذا r حممد بعثة قبل وجود له كان فاإلجنيل إذا«
r، عيسى قاله ما فيه يكون أن فالبدu حممد عن r وقوعه قبل به أحد خيرب أن ميكن ال ألنه حقيقة؛ 
  .الوحي طريق عن إال

 املسلمني مشاهري كتابات يف ذكر له يرد مل ألنه. يد فيه للمسلمني ليس أنه احملققون رجح وقد
 اهللا رمحهم– القيم وابن ،يةتيم وابن والشهرستاين، حزم، كابن والنصارى اليهود ملناقشة تصدوا والذين

  . )١(بينهم قائمة كانت اليت املناظرات تلك يف هلم سالح أمضى برنابا إجنيل أن مع –
 يف نصها ورد اليت التشبيه مسألة وهي الصلب، يف قضية أهم يف القرآن يوافق اإلجنيل وهذا 
 يأيت حىت القتل وصمة عليه ستكون يحاملس أن ومسألة ،]١٥٧ النساء سورة[ ﴾ولَكن شبه لَهم﴿ القرآن
  . )٢(الوصمة هذه عنه ويزيح r حممد
  :اإلجنيل نص وإىل

 دنو ذكر مث كيدهم، من ينجيه أن ربه ودعائه اليهود، مكر ذكر أن بعد إجنيله يف برنابا يقول
 ورفائيل وميخائيل جربيل أمر عبده، على اخلطر اهللا رأى فلما« :فيه كان الذي البيت من واجلنود يهوذا

... النافذة من يسوع وأخذوا األطهار املالئكة فجاء العامل، من يسوع يأخذوا أن سفراءه وأوريل
   إىل بعنف يهوذا ودخل األبد، إىل اهللا تسبح اليت املالئكة صحبة يف الثالثة، السماء يف ووضعوه فحملوه

                                      
 انظر. ٤٦-٤٤ ص ،) م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ األوىل، الطبعة الزمان، دار مكتبة( ،والفرق األدياناحلمد، شيبة بن القادر عبد انظر)  ١(

 .  ٣٥٥-٣٥٣ ،٣٤٧ص طويلة، السالم عبد الوهاب عبد صحتها، وشروط اويةالسم الكتب

 مؤسسة السعودية، اإلسالمية، للثقافة القبلة دار(  طويلة، السالم عبد الوهاب صحتها،عبد وشروط السماوية الكتب انظر لالستزادة)  ٢(
 .٣٥١ص ،)١٩٩٠- هـ١٤١٠ الطباعة، ستة الطبعة دمشق، القرآن، علوم
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 يف يهوذا فتغري عجيب، بأمر جيبالع اهللا فأتى نياماً التالميذ وكان يسوع، منها أصعد اليت الغرفة
 لينظر يفتش أخذ ناظأيق أن فبعد هو أما يسوع، أنه اعتقدنا أننا حىت بيسوع، شبهاً فصار والوجه النطق
 أنتم هل: مبتسماً فقال هو أما اآلن؟ أنسيتنا معلمنا سيد يا أنت: وأجبنا تعجبنا لذلك املعلم كان أين

 على أيديهم وألقوا اجلنود دخلت هذا يقول كان وبينما طي؟اإلسخريو يهوذا تعرفون ال حىت أغبياء
 هربنا اجلنود مجهور ورأينا يهوذا قول مسعنا فلما حنن أما جهة، كل من بيسوع شبيهاً كان ألنه يهوذا

 يسوع دعاء مسع اهللا ألن... وهرب استيقظ الكتان من مبلحفة ملتفاً كان الذي ويوحنا كاانني،
  .)١(»لشرا من عشر األحد وخلص
 املسيح أنه على يصرون وهم املسيح، أنه ينفي وكان احملاكمة يف يهوذا مع اليهود قصة أكمل مث

 اهلائل، املوت ذلك ليكابد للصلب يهوذا أبقى العواقب قدر الذي اهللا ولكن« :فيقول الصلب مت أن إىل
  .)٢(»آخر إليه أسلم كان الذي

 نوأ سريفعه، اهللا نأو ميتة، شر وميوت اخلائن، منظر سيغري اهللا أن ذلك قبل برنابا ذكر قد كان
 اهللا ألن بامسي؛ يقتل يبيعين من فإن وعليه« :فيقول يصلب، مل نهأ للناس يكشف من هو r الرسول

 ميتة شر ميوت ملا فإنه ذلك ومع ،إياي أحد كل يظنه حىت اخلائن، منظر وسيغري األرض، من سيصعدين
 هذه عين تزال املقدس اهللا رسول حممد جاء مىت ولكن العامل، يف طويالً زمناً العار ذلك يف أمكث
  .)٣(»الوصمة

  :هؤالء فمن كتبهم يف وسطروه احلقيقة ذه النصارى الكتاب بعض اعترف وقد
 ينفي القرآن إن: يقول النصرانية املسائل بعض يف املسلمني عقيدة كتابه يف  سيوس املسيوإدواد

 كان القرآن قاله وما ،قتلوه أم وظنوا فيه اليهود فغلط ،غريه على شبهه قيأل وأنه وصلبه، املسيح قتل
  .  )٤(النصرانية من طوائف عند موجوداً

... النصارى طوائف أن« الكرمي للقرآن ترمجته يف سايل جورج اإلجنليزي املستشرق ويقول
 كان تالميذه من آخر واحد صلب وإمنا يصلب، مل نفسه املسيح أن يعتقدون كانوا] طائفتني ذكر[

  .»متاماً يشبهه
 فرق من كثرياً أن اإلجنيلية، الالهوت مدارس يف يدرس الذي الشهري موسهيم تاريخ يف وورد
 املسيح لشرف إهانة يعده كان منهم البعض ألن كامالً، رفضاً الصلب حصول ترفض كانت النصارى،

  .فرقة) ١١(  عد مث. التارخيية ألدلةا على استناداً يرفضه كان اآلخر والبعض به، يلحق ونقصاً

                                      
 .  ١٣-١: ٢١٦و ٦-٤: ٢١٥ ابابرن)  ١(

 . ٦٨: ٢١٧ برنابا)  ٢(

 . ١٧-١٤: ١١٢ برنابا)  ٣(

 .٤١٠ ص البار، علي حممد النصرانية، والعقائد اجلديد العهد يف معاصره دراسات انظر)  ٤(
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 إثر م٣٢٥ التثليث عقيدة الرومانية الدولة تبنت أن بعد مجيعها، الطوائف تلك انقرضت وقد
   .)١(ذلك بعد وجود هلا يبق ومل للنصرانية اعتناقها

 األحد عبد: فمنهم والضالل احلق وعاشوا أسلموا الذين النصارى بعض كذلك بذلك ويشهد
 بعض ساق أن بعد والفداء الصلب فكرة ينتقد وهو املاضي، القرن يف أسلم الذي النصارى نم )٢(داود

 اجلنس على اهللا وغضب آدم خطيئة هو يقصد[ الالهويت السر هذا أن: قال مث اجلديد العهد نصوص
 حادثة بعد الكنيسة إال تكتشفه ومل السابقني، والصاحلني األنبياء كل على مكتوماً كان ]بسببها البشري
  . )٣(الصلب

 وظهور املسألة هذه هو املسيحية ترك على محلته اليت األسباب من أن الكاتب هذا ويضيف
  .بطالا

 القدمي بعهديه هو بل باطل، زعم املقدس الكتاب من الصلب عقيدة إثبات إن القول وخالصة
 من فهو ذلك على يترتب ما وكل ،u أبيهم خطيئة آدم بين توارث وينفي الصلب، ينفي واجلديد

  .للنصوص والتبديل التحريف باب
  :عقالً الصلب رد: ثانياً

 احلق، إدراك خالهلا من يستطيع وجماالت حدود وله اإلنساين، الفكر يف خاصة مكانة للعقل
 بني فصلوا حينما النصارى ضل وقد الوحي، بنور استنار إذا السليمة، الفطر مع يتوافق مبا الباطل وإنكار
 باإلهلام، كتبت مجيعها بأا عليهم تلبس مبا نقضها، ميكن ال مسلمات أا على كتبهم، يف اوم عقوهلم
 العقل تصور فوق نعتقده ما بأن نعترف حنن يقولوا بأن ورضوا والتدبر، التفكر يف العقل دور فأمهلوا
  .نقضه ميكن ال لكن

 وما عقول، من الناس اهللا منح امب احلق إىل والوصول والتأمل، التدبر، إىل وأرشد اإلسالم فجاء
  .املبني النور من عليهم أنزل

 قبل من ا معترفاً أكان سواًء مجيعها، األناجيل نصوص من املستفادة العقلية النتيجة فإن ولذلك
 املصلوب، أن األناجيل من ظهر كما ولكن ،حقيقة صلب قد اإنسان أن ،ا معترفاً يكن مل أم الكنيسة،

  . املسيح صلب طريق عن للبشر خالص وال كفارة ال نهوأ u عيسى غري
  

                                      
 .٢٢٧-٢٢٦ ص الطهطاوي، األديان، مقارنة يف امليزان كتاب من نقالً)  ١(

 يف للنصارى مبعوثاً وعمل) م١٨٦٨( بفارس ولد وأسلم قسيساً كان: الكلداين بنجامني دافيد امسه كان: العراقي داود األحد عبد)  ٢(
 وجد أن إىل فبحث واحد مصدرمها أن رغم اإلجنيل وإثبات للصلب القرآن إنكار اهللا هداية بعد إسالمه أسباب من دول عدة

 ).١٣ ص سالمه علي حممد ملقدمه والصلب اإلجنيل مقدمة من.(والشفاعة والتثليث احلقيقة

 .٢٧ص داود، األحد عبد والصليب، اإلجنيل)  ٣(
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  :أوجه عدة من منفي به يتعلق وما الصلب وأن
   :الصلب يف معقولة غري أمور على األناجيل اشتمال :األول الوجه

 عند يعرفوه مل اليهود أن: مثل معقولة غري أمور على اشتماهلا يلحظ الصلب روايات يف الناظر
  . )١( لوقا عند ورد كما دائماً بينهم وهو ذلك كوني كيف إذ عليه، القبض

 ،)املوت حىت حزينة نفسي( قوله من صلبه قبل املسيح عن األناجيل وصفته الذي احلال ومنها
  .)تركتين ملاذا إهلي اهلي( وقوله) الكأس هذه عين تعرب أن أمكن إن أبتاه يا(وقوله

 بأشد يصلي كان جهاد يف كان وإذا(يقول ولوقا) ويكتئب يدهش وابتدأ( مرقس إجنيل ويف 
  .)األرض على نازلة دم كقطرات عرقه وصار جلاجة

 جأش، ورباطة إقدام بكل املوت واجهوا الذين والشهداء، األبطال مواقف نستعرض وحينما«
 ربه، على العاتب املضطرب، اخلائف املسيح موقف مع املواقف تلك ونقارن والوجلني، هيابني غري

 اهللا ابن حال هو هذا يكون أن املعقول من ليس إنه: نقول الصليب على ميوت وتركه عنه ختلى الذي
 املسيح بدل صلب الذي الشخص وهو عادي، شخص حال هو بل األنبياء، من نيب حال وال األزيل،
 مع يتوافق فالذي له مسع اهللا أن النصوص، بعض يف جاء أنه إىل باإلضافة )٢(»املسلمون يعتقد كما

  . سؤله وجييب والدعوات الصرخات هذه له يسمع أن اهللا عند عيسى مرتلة ومع العقل،
   :اخلطيئة عن تكفرياً الصلب يف للعقل خمالفتهم :الثاين الوجه

   أمور بعدة املفهوم هذا يرد والعقل ،u آدم خطيئة عن تكفرياً أنه املسيح صلب مفهوم يستند
 فهل الصلب، زمن إىل اجلنة من وأخرجه دمآ عصى أن منذ ورمحته اهللا عدل كان أين :أوالً

 أي مث اخلطيئة؟ عن تكفرياً يصلب أن عام ألفي منذ املسيح قبل حىت ورمحته عدله بني حائراً اهللا كان
 مذنب، ينتحر أو بدنه يعذب من فإن ذلك رضي أنه قيل وإذا! املذنب غري تعذيب يف رمحة وأي عدل
 ويف واإلهانات التعذيب أنواع وينال بابنه، يضحي إذ رمحتهو األبوة عاطفة وأين. ذلك يريد كان ولو
 أخرى وسائل هناك فهل ذلك على قادر اهللا كان وإذا بكلمة ذنبهم، ربقة من البشر خيلص أن اهللا وسع
  !.آدم؟ ذنب ا اهللا يغفر أن املمكن من

 وال البشر، إلنقاذ ضرورياً الكلمة جتسد يكن مل« :فيقول سباط بولس القس ذلك على وجييب 
 أن سبحانه شاء قد - فداء للمسيح اهللا اختيار سبب يعلل مث - الفائقة اإلهلية القدرة مع ذلك يتصور
  .)٣(»سريعاً وبلوغه الغرض حتقيق على القوة من فيه ملا مالديه، بأعز الفداء يكون

                                      
 . ٥٣ - ٥٢: ٢٢ لوقا)  ١(

 . ٥٦-٥٥ ص السعدي، حممد والتوراة، األربعة األناجيل يف دراسة)  ٢(

 أن شيء يف احلكمة من ليس أنه الكاتب هذا وجه يف ونصرخ(  شليب يقول مث ١٧٤ ص شليب، املسيحية، من نقالً ٤٢ص املشرع)  ٣(
 .١٧٤ص شليب، املسيحية،)  ذلك عن اهللا تعاىل بفلس، نفتديه أن مانستطيع بدينار نفتدي
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 للتكفري وسيلة اهللا جيد مل حىت النصارى، نظر يف العاملني رب على األمور ضاقت كيف مث :ثانياً
 مبرض مرض يعاجل أن يعقل فهل البشر، خطايا زادت به الذي الوحيد ابنه وقتل القاسية الوسيلة هذه إال

 كما - وصلبوه اهللا ابن على تطاولوا الذين! اليهود خطيئة من بكثري أهون آدم فخطيئة منه؟ أشد آخر
 ! .اهللا عدل ا يوصف والعقوبة الذنب بني توازن مثت أن النصارى يرى فهل -  يقولون

 يف والنصب الكدح إىل اجلنة من إخراجه وهو به، عوقب الذي العقاب يكفي أال مث :ثالثاً
 من أكثر يفعل أن يستطيع وكان بنفسه، اهللا اختاره الذي العقاب وهو كاف، عقاب وهذا األرض،
 . السنني آالف الشر مضمراً احلليم الرحيم اهللا يضل أن يستساغ فكيف ذلك،

 إذا فيقال منه، ورضا اهللا، من لتدبري كان األمر هذا أن النصارى قول على بناء يقال قد :رابعاً
 عن اهللا تعاىل - وابنه اهللا إلرادة وفقاً مت شيء وكل اليهود، أيدي على فقط متثيلية عملية الصلب كان
 إرادة تنفيذ يف املباشر سببال ألم أيديهم يقبلوا أن هلم واألوىل اليهود النصارى يبغض فلماذا – ذلك
 !.السنني آالف ويالا البشر حلقت اليت املعصية إمث من وختليصهم اهللا

 بذلك رضي الذي هو أنه فعندكم العداوة، مانع ذلك من منع قلتم فإن« القيم ابن يقول
 لوافع إذ وحتمدوهم، تشكروهم أن لكم فينبغي هذا فعلى إليه، يصلوا مل به يرض مل ولو واختاره،
 سجن ومن اجلحيم، من والقديسني واملؤمنني األنبياء مجيع خالص سبب كان الذي واختياره مرضاته
 زمن إىل  uآدم لدن من النبيني سائر وعلى آبائكم وعلى عليكم اليهود منة أعظم فما إبليس
  .)١( »!!املسيح

 عذاب يفسر فبماذا ،الصلب زمن إىل نوخمطئ عصاة اهللا نظر يف البشر أن مبا هلم يقال :خامساً
 مجيع ابتلع انه مع u نوح طوفان يفسر ومباذا األنبياء، من بعده وما نوح من البشر من للعصاة اهللا

 إال يبق ومل األمم من وغريهم فرعون وغرق عاد صيحة يفسر ومباذا آمن، من إال يبقى ومل العصاة
 . )٢(رسلهم و املؤمنون

 هذا وأن اخلطيئة، محل الذي البشري اجلسد على قعو الصلب بأن النصارى دعوى إن :سادساً
 أن فالواجب اخلطيئة حتمل ألجل جتسد كان فلو ،عندهم املسيح قيامة قصة تنقضها دعوى مات، اجلسد
 إن مث به قام الذي الدور ألجل البشرية بالصورة جتسد ألنه عليه، العقوبة حلول بعد اجلسد ذلك يفىن

   .)٣(إليه حاجة ال البشري اجلسد

                                      
 ابن دار( األثري، احلليب احلميد عبد بن علي بن حسن بن علي:حتقيق الشيطان، مصايد يف اللهفان إغاثة اجلوزية، قيم ابن الدين مشس)  ١(

 .١٠٣٩/ ٢ ) .هـ١٤٢٤ رجب األوىل، الطبعة اجلوزي،

 .١٥٨  -١٥٥األديان،الطهطاوي،ص مقارنة يف امليزان وانظر.  -١٣٧ ص املسيحية،شليب،:  انظر)  ٢(

 .٣٣١ ص اخللف، سعود والنصرانية، اليهودية األديان يف دراسات)  ٣(
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  :اخلطيئة توارث مبدأ يف للعقل خمالفتهم :الثالث الوجه
 يورث ال أنه الناس مجيع وعرف ،الوضعية القوانني ويف مجيعاًً، الديانات يف به املعترف العام املبدأ

  .ذريام ا اخذتؤ وال عنهم تورث فال جرائمهم وأما ،ثروام سوى واألجداد اآلباء عن
 من ليقتله نفسه اهللا ابن يعرض أن ميكن ال وقوانينهم، الناس وأعراف قولالع لبداهة تطبيقاً وذا

  . خطاياهم فتزيد هلم اهللا يغفر أن يريد
 كان فلم ذلك؟ بعد جتد اليت اخلطايا يف العمل فما آدم خطيئة حملو صلب قد اهللا ابن كان وإذا

 جييب سباط القس أن أم ،وغريه باهللا اإلحلاد من منها، أعظم هو ما وترك واحدة خطيئة على التركيز
 مؤثرين عنه وعشوا النور آنسوا ألم ذنبهم، فالذنب اخلطايا اجتراح إىل الناس عاد إذا« فيقول عليها
  .)١(»بإرادم الظلمة

 اهللا عدل ليتم الشجرة من آدم أكل كما احلرام، فأكلوا الشياطني غلبتهم ملن العمل فما وعليه
  .ورمحته
    :وتعذيب إهانة وسيلة ألنه للصليب تعظيمهم رد :الرابع الوجه

  :نصه ما القيم ابن يقول وإهانة تعذيب أداة وهو الصليب تعظم والنصارى
 ما دينهم شعار جعلوا قد وهم بالصليب، تعلق من ملعون التوراة يف نويقرؤ أم العجيب ومن«
 ويكسروه وجدوه، حيث ليبالص حيرقوا أن م األوىل لكان عقل أدىن هلم كان ولو عليه، يلعنون

 ألم... وخزي وفضح عليه وأهني بزعمهم، ومعبودهم إهلهم عليه صلب قد فإنه بالنجاسة، ويضمخوه
 مقصودهم وكان عليه، والطعن به واإلزراء وتنقصه، ذمه يف فاجتهدوا املسيح تعظيم قصدوا حبمقهم
 املسيح وعن النصرانية، عن األمم فنفروا م وإغراءهم عنهم، الناس وتنفري اليهود، على التشنيع بذلك
 فإنه األنبياء، قبور تعظيم جمرى جار للصليب، تعظيمنا إن عقالئهم بعض قال ولقد... تنفري أعظم ودينه
 شرك وعبادا األنبياء لقبور السجود فإن ....األرض يف قربه صار دفن ملا مث عليه وهو املسيح قرب كان
 حيث من الصليب قلتم فإن بعينه الصليب بذلك التعظيم ختصون ال صليب، كل تعظمون فأنتم يقال مث
  .إهلنا عليه صلب الذي بالصليب يذكر هو

 أوىل بل أيضا كحفرته ألا هلا، واسجدوا حفرة كل فعظموا حبفرته تذكر احلفر وكذلك قلنا
  . احلفرة يف استقراره عليها يستقر مل الصلب خشبة ألن

 له وإمساكهم إياه ملسهم اليهود أيدي فعظموا الصليب، من تعظم أن أوىل همست اليت اليد يقال مث
  .)٢(»األيدي سائر إىل التعظيم ذلك انقلوا مث

                                      
 . ١٧٥ ص شليب، املسيحية، من نقال٤٤ً ص املشرع)  ١(

 .١٠٣٨ -٢/١٠٣٦  القيم ابن اللهفان، إغاثة)  ٢(
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   :الوثنيات والفداء الصلب عقيدة أصل :اخلامس الوجه
  :نصراين كل على نفسه يطرح سؤال هناك
 يف تعتقدها اليت تقداتاملع إىل دينك سبقت أخرى أديان يف األصل طبق صورة لدينك وجدت لو
 الوحيدة أا أدعي اليت الفكرة بنفس لديين نقوالساب الءؤه أتى أين من: لديك تساؤالً هذا أيثري دينك،

  !ديين؟ يف وذلك واحدة مرة إال حتدث مل وأا البشرية، تاريخ يف
 من ميعجت عن عبارة النصارى دين أن تثبت التارخيية الوثائق ستكون ،السؤال على ولإلجابة

  !روالتطوي للتجديد قابل وأنه األخرى الديانات
  :ذلك ومن السنني مئات أو السنني، بآالف النصارى سبقت آهلة بني املقارنة هذه خالل من
  : ةـكرشن

 وأنه u عيسى يف اعتقادهم يف اهلنود النصارى شابه وقد القدامى، اهلند آهلة أحد هو وكرشنه
  : يلي ما الصلب مسألة يف التشابه أوجه ومن اهللا، ابن شنةكر إن يقولون واهلنود اهللا، ابن

 . الصليب على ومات صلب ةكرشن ³
 . األموات بني من قام مث كرشنة ومات ³
 . صاعداً شاهدوه وكثريون السماء إىل جبسده كرشنة وصعد ³
 . األخري اليوم يف األموات يدين وهو ³

 : وذاـب
 :التالية األمور يف املسيح يف النصارى معتقد فيه معتقدهم يشابه الذي اهلنود آهلة أحد وهو
  .)إالهية بقوة( التابوت وفتح األكفان احنلت ودفن، بوذا مات ملا ³
 .األرض على عمله أكمل ملا جبسده السماء إىل بوذا وصعد ³
 .فيها والربكة السالم ويعيد األرض إىل ثانية مرة بوذا يأيت ولسوف ³
 . )١(األموات بوذا وسيدين ³

 كما حماكمته تصور وهي البابليني إله وبعل. فارسيةال الديانة إله ملتراس بالنسبة كذلك واألمر
  .  )٢(تام بتشابه النصارى عند

  
  

                                      
 .١٦١ ،١٤٨-١٤٧التنري، النصرانية، الديانة يف الوثنية العقائد: انظر ) ١(

 يونس. ٤٣١ - ٤٢٥ص العبادي، سارة املسيح، من والنصارى اليهود موقف: وانظر. ١٩٦-١٨٩  ص املسيحية،شليب، :انظر)  ٢(
 .  ٢١٩ -٢٠٦ص)  هـ١٤٠٣ - هـ١٤٠٢(  منها، اإلسالم وموقف والصلب التثليث عقيدتا تورى،
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 على خافياً ليس أنه بيقني هذا ونقرر ،احلالية للنصرانية احلقيقية املصادر اتضحت فقد وذا
  :أسلم الذي القسيس امشياهل فؤاد حممد يقول النصرانية ركب يقودون الذين النصارى الكهنة

 زمان كل يف الكهنة ولكن اهللا، عند من املسيح به جاء مساوي دين أصوهلا يف املسيحية إن"
 احلق يعرفون أم لتبني عنها كشفنا لو اليت األسرار تلك ألنفسهم، األسرار حيتكرون كانوا ومكان

  . )١(عنه وحييدون
 عند هي كما الوثنيني معتقدات أن تؤكد رية،كث مقوالت غريهم أو املسلمني سواًء وللعلماء

  .)٢(القدمية الوثنيات من ماعندهم أخذوا النصارى أن تؤكد وأ النصارى،
 أقوال بني الشبه أوجه) النصرانية الديانة يف الوثنية العقائد( كتابه يف التنري طاهر حممد أورد وقد

  . تشابه موضوع لكل فصالً وعقد النصارى وقول الوثنيني
 أين من يستبصرون النصارى جيعل مما وهذا ،ويقلده السابق من يأخذ الالحق أن هذا من بنيويت

  !مبعتقدام أسالفهم أتى
 ظهر باطل أساس على مبنية ألا مناقشتها؛ مهم فغري األموات من القيامة عقيدة مناقشة أما

 بين ما ألن بالتالميذ، التقاء وال قيامة، وال قرب، وال موت، وال صلب فال وعليه الصلب، وهو بطالنه
  . باطل فهو باطل على
  :والسنة الكتاب من الصلب رد :ثالثاً

  .الصريح العقل يقوله ومبا مصادر، من لديهم مبا تبني النصارى عقيدة بطالن إن
 وأهل لألهواء تباعإ بل برهان بال اعتقاد أنه أثبتا وقد عليها، احلكمان مها والسنة والكتاب

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ﴿عاىلت قال الضالل
  ]٧٧  املائدة سورة[ ﴾ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثريا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ 

  :االختصار من بشيء يحةالصح والسنة الكرمي القرآن من الرد أتناول وسوف
  . الكرمي القرآن من الرد: أوالً

إِنا نحن نزلْنا  ﴿:تعاىل قال كما حبفظه اهللا تكفل بل تبديل، أو حتريف إليه يتطرق مل القرآن
  ]٩ احلجر سورة[ ﴾الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ

 من وهي ا قام من هم يهودال وأن ،u عيسى زمن وقعت صلب حادثة يثبت الكرمي والقرآن
 من حفظه اهللا ألن ؛uعيسى هو املصلوب يكون أن ينفي الوقت نفس يف ولكنه وتدبريهم، مكرهم

                                      
 . ١٩٦ ص شليب، املسيحية، من نقالً)  ١(

 .٤٩٩ -٤٩٧ ص طويلة، الوهاب عبد صحتها، وشروط السماوية الكتب انظر)  ٢(
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وإِذْ كَفَفْت بنِي إِسرائيلَ عنك إِذْ جِئْتهم بِالْبينات  ﴿:وتعاىل تبارك لوعده وفاًء وهذا كيدهم
مهنوا مكَفَر ينفَقَالَ الَّذ  بِنيم رحذَا إِلَّا س١١٠املائدة، سورة[  ﴾إِنْ ه [  

 سورة[﴾ثُم ننجي رسلَنا والَّذين آمنوا كَذَلك حقا علَينا ننجِ الْمؤمنِني﴿ :تعاىل قال وقد
  ] ١٠٣ يونس

 غاية يف بكالم طيئة،اخل عن تكفرياً املسيح ومبوت املتوارثة، باخلطيئة القول هذا مع القرآن ويبطل
  .  واالنسجام الراحة النفس يف يبعث مبا تناقضه وعدم بأسلوبه، اإلعجاز

 لكنه ،قتله حاولوا اليهود بأن وبني الصريح، بلفظه ذكره نبيه عن الصلب اهللا نفى عندما ولذلك
  .واليهود النصارى من كل زعم تبطل آيتني يف إليه، ورفعه منهم جناه

إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من ﴿ :تعاىل قوله األوىل اآلية
جِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات ينلُ الَّذاعجوا وكَفَر ينالَّذ كُم

  ]٥٥  عمران آل سورة[ ﴾كُنتم فيه تختلفُونَفَأَحكُم بينكُم فيما 
وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه وما قَتلُوه  ﴿: تعاىل قوله والثانية

 كي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبش نلَكو وهلَبا صملْمٍ إِلَّا وع نم بِه ما لَهم هنم
 سورة[ ﴾بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما ) ١٥٧(اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا 

  ] ١٥٨ -١٥٧ النساء
 قتلوا مأ ادعاءهم ذلك مجلة ومن وجرائمهم، اليهود عن احلديث معرض يف نزلت اآلية هذه

وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى ابن ﴿ .عنهم حكاية اهللا فقال اهللا رسول مرمي بن عيسى املسيح
 ولَ اللَّهسر ميرم﴾.  

 النبوة من تعاىل اهللا آتاه ما على حسدوه واهلدى بالبينات مرمي بن عيسى اهللا بعث ملا أنه وذلك   
 أن إىل  أمكنهم ما بكل ومؤاذاته منه النيل يف سعوا هذا ومع وخالفوه، كذبوهو الباهرات، واملعجزات

    . صلبه مث قتله حاولوا
  : اآليت يف أوجزها معاين ستة الكرميتان اآليتان هاتان وتؤكد
            . ﴾وما قَتلُوه﴿ الشاهد غريه أو بالصلب سواًء u املسيح على القتل وقوع تنفي :األول
وما ﴿ الشاهد ميت أومل الصليب، على أمات سواًء u املسيح على الصلب وقوع تنفي :الثاين

 وهلَبص﴾ .  
ولَكن شبه ﴿ الشاهد يدركوه أومل اليهود، أدركه سواًء القضية يف التشبيه وقوع تثبت :الثالث

ملَه﴾.  
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 الشاهد غريه؟ أم عيسى قتلوا هل وشكّوا أمره يف اختلفوا زمانه يف الناس أن اآلية تثبت : الرابع
﴿الظَّن اعبلْمٍ إِلَّا اتع نم بِه ما لَهم هنم كي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذسورة[ ﴾و 

  ]١٥٧ النساء
وما قَتلُوه ﴿ الشاهد وسيلة بأية u عيسى قتلوا أم متيقنني اليهود كون اآلية تنفي :اخلامس

  .﴾يقينا
  .﴾بلْ رفَعه اللَّه﴿ الشاهد السماء إىل هرفع جناته طريقة وأن منهم، جناه اهللا أن اآلية تؤكد :السادس
ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه ﴿ :يقول كما م فمكر باملثل عاقبهم اهللا ولكن به مكروا فهم 

 رِيناكالْم ري٥٤ عمران آل سورة[ ﴾خ[  
  .   والسالم الصالة نبينا وعلى عليه عيسى وإجناؤه عيسى غري على الشبه إلقاؤه م همكر أن فبني
 جاءت ولكن ،u عيسى شبه عليه ألقي الذي هو من املطهرة السنة وال الكرمي القرآن يبني ومل
 القضية هذه تتناول اإلسرائيليات من نقلت والتاريخ، التفسري كتب ضمن أدرجت السلف عن روايات
  . بينها الترجيح يف العلماء اختالف إىل أدى مما بينها كبري فباختال

 حمبوساً كان الذي قيصر خليفة وقيل عليه، دل الذي اليهودي على ألقي الشبه أن قال من فمنهم
 وقيل اليهود، به وكلته رقيب وقيل ليقتله، دخل اليهود من واحد وقيل ،اليهود رأس يهوذا وقيل عنده،
 ينافق كان احلواريني أحد وقيل الشبه، عليه ألقي ممن واحداً اليهود ألخذ احلواريني كل على الشبه ألقى

  أيكم سأهلم عندما عليه املسيح شبه يلقى أن قبل املسيح تالميذ أحد وقيل هو، من يعينوا ومل عيسى
  . اخلائن يهوذا هو وقيل ،اجلنة يف رفيقي وهو شبهي عليه يلقى

  . همأمر من شك يف كانوا أم اهللا أثبتها اليت واحلقيقة 
  .u عيسى أمر يف شك يف والنصارى فاليهود

 فقدوا الروايات جموعمب ألم أمرهم، من شك يف كانوا قتلوا من قتلوا عندما فهم اليهود أما
 الشخص وإما احلواريني، من به شبه الذي أن قال من قول على النصارى عدة من إما آخر، شخصاً
 صاحبنا فأين عيسى قتلنا كنا إن يقولون وكانوا ذلك بعد جيدوه ومل قتله، أراد يالذ اليهود من الذي
  .عيسى فأين صاحبنا قتلنا كنا وإن

 غريه، أم عيسى هل املقتول النصارى مييز مل اجلميع على شبهه ألقي فعندما النصارى اختالف أما
 فالذين بينهم فيما اختلفوا صارىالن أن أو تأكيد، غري من عيسى قتلوا أم لليهود سلموا بذلك وهم

 بني التفرق كان أو ،uعيسى بصلب قالوا يعاينوه مل والذين األمر، حقيقة علموا الرفع شاهدوا
  . تفسريه يف كثري ابن عند كما عنه اهللا رضي عباس ابن إىل املذكور األثر ضوء على النصارى
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يه لَفي شك منه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا ف﴿: تعاىل اهللا قال ولذلك
  .)١( ] ١٥٧ النساء سورة[﴾اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا 

  :ألسباب وذلك  املسيح تالميذ أحد اخلائن يهوذا هو  ﴾شبه لَهم ﴿ الذي أن إليه أميل والذي
 حديث أوصحيح الكرمي القرآن من صريح، نص هناك وليس املفسرين أقوال بعض مع يتوافق أنه -

  .يبطله r الرسول
 r الرسول بعثة زمن خمفياً كان اإلجنيل وهذا مر كما برنابا إجنيل يف جاء ما مع يتوافق أنه -

 األناجيل يف وكذلك .احملققني العلماء من بعدهم ومن والتابعني الصحابة من األمة هذه وصدر
  .)٢( نفسه قتل اخلائن وذايه أن قالوا ولكنهم األخرى

 قد كما وجسده بروحه u عيسى رفع اهللا أن السنة وأثبتتها القرآن يف ذكرت اليت احلقيقة أما
  . البحث ثنايا يف ذُكر كما﴾بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما ﴿بذلك اآلية صرحت

 قال هلم شبه ولكن يصلبوه ومل يقتلوه مل اليهود نبأ u عيسى شأن يف جاء ما يل يتلخص وذا
 عيسى قتل من اليهود ادعته ما بطالن تقرير يف اآلية سياق من املقصود ألنه«: ذلك مقرراً كثري ابن

 شبه وإمنا كذلك األمر يكن مل أنه اهللا فأخرب ذلك، اجلهلة النصارى من هلم سلم من وتسليم وصلبه،
 كما القيامة، يوم قبل سيرتل وإنه حي، باق وإنه إليه رفعه إنه مث ذلك، تبينوني ال وهم الشبه فقتلوا هلم،
  .)٣(»املتواترة األحاديث عليه دلت

 - املسيح صلب أجله من الذي السبب يبطل فإنه الصلب، قضية الكرمي القرآن يبطل وعندما
 وصلب u عيسى جاء أن إىل بعده، من ذريته يف توارثها  مث ،u آدم خطيئة وهو -  قوهلم حد على

  .ذريته يف الذي آدم بذنب يدنس مل طاهر بدم للبشرية، وفداًء اخلطيئة، هذه عن تكفرياً
  : الكرمي القرآن بنص أوجه عدة من العقيدة هذه إبطال ميكن وذا

ª آدم خطيئة ببقاء القول إبطال u : 
 هلما، الشيطان بوسوسة وزوجه هو الشجرة من وأكله u آدم ذنب العزيز كتابه يف اهللا ذكر

وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا ﴿ :تعاىل فقال  اجلنة من بإخراجهما عاقبهما اهللا وأن
 نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا تا ومئْتثُ شيا حغَدا رهنطَ) ٣٥(ميا الشملَّهانُ فَأَز

قَرتسضِ مي الْأَرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا با اهقُلْنو يها فا كَانما ممهجرا فَأَخهنع اعتمو 
  ]٣٦-٣٥ البقرة سورة[ ﴾إِلَى حنيٍ 

                                      
 .١/٥٧٤ كثري ابن تفسري  ٦/١٠ األلوسي تفسري: انظر)  ١(

 .١٠٩-١: ٢٧ مىت: انظر)  ٢(

 .١/٥٧٨ كثري ابن تفسري)  ٣(
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 له روغف u آدم على تاب اهللا بأن آية ما غري يف صراحة القرآن أعلن فقد الذنب هذا حال أما
فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو ﴿ :تعاىل فقال وقربه بعده اجتباه اهللا وأن ذنبه،

 يمحالر ابو٣٧ البقرة سورة[﴾الت[ ى ﴿ :وقولهدهو هلَيع ابفَت هبر اهبتاج ثُم﴾ ]سورة 
  ]١٢٢هط
ª آدم بين يف طيئةاخل بتوارث القول إبطال : 

 وال عليه شخص كل إمث أن املقدس الكتاب يف ذلك جاء فكما األب إمث االبن يرث أن وأما
ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ ﴿ :تعاىل قال بياناً وأوضح داللة أقوى القرآن يف جاء فقد آخر، إمث أحد حيمل

  ]١٦٤األنعام سورة[  ﴾إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى
منِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ولَا تزِر ﴿ :تعاىل وقال 

  ]١٥ اإلسراء سورة[ ﴾وازِرةٌ وِزر أُخرى 
ª للبشرية وفداءاً اخلطيئة عن كفارة بالصلب القول إبطال: 

 بقتل شخص ذنب يكفر اهللا بأن تقول واحده آية نرى أن ميكن ال كله القرآن استعرض وعند
 اهللا يكفر اليت الكفارات من بأنواع املذنب للشخص تكون عباده لذنوب اهللا كفارة بل آخر، شخص

 واإلميان اهللا تقوى أو بالتوبة، العبد عن اهللا جتاوز أو اإلطعام، أو الصوم، أو العتق،: مثل عباده ذنوب ا
 السيئات اجتناب أو الصاحلة، األعمال عمل أو ،عباده ا اهللا يصيب اليت املصايب أو فار،واإلستغ به،

  الكرمي القرآن من آيات األنواع هذه من نوع كل وعلى الصغرية، الذنوب مغفرة يف سبباً فتكون الكبرية
 القرآن يف وارد ريغ فهذا ،آخر بقتل شخص ذنب اهللا يكفر أن أما ،ا الذنب اهللا تكفري على تدل

 مصري بسببها يرتبط واليت القضية هذه مثل ألمهية القرآن عليه لنص ميكن، األمر هذا أن فلو الكرمي،
  . النصارى أضاليل من أا على ذلك فدل ،مجعاء البشرية
ولَا تكِْسب ﴿ ورمحته اهللا عدل على فمحال. ءبربي اهللا عذاب من البشر اهللا يفدي أن وأما 

م نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتكُلُّ 
  ]١٦٤ األنعام، سورة[﴾فيه تختلفُونَ 

 هلا األصل أبطل أعلم واهللا ألنه النصارى، يعتقده مما وغريها القيامة إبطال إىل القرآن يشر ومل 
  .باطل فهو ا يتعلق ما فكل

 بنص والكذّابني احملرفني أيدي طالته وأنه عليه، اعتمدوا الذي املصدر رد األمهية من أنه كما
إِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما ﴿ :تعاىل قال الكرمي القرآن
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 نم وه بالْكَذ لَى اللَّهقُولُونَ عيو اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك
  ]٧٨ عمران آل سورة[ ﴾وهم يعلَمونَ
ذُكِّروا ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم فَنسوا حظا مما ﴿ :تعاىل وقال

١٤  املائدة سورة[﴾بِه[  
  :النبوية السنة من أما

 مريم ابن فيكُم ينزِلَ أنْ لَيوشكَن بيده نفِْسي والَّذي«: u قوله الرتول حديث يف ورد فقد 
  .)١(»أحد يقْبلَه الَ حتى املالُ ويفيضَ  اجلزية ويضع اخلنزِير ويقْتلَ الصليب فيكِْسر مقِْسطا حكما

 أن على شاهداً احلديث فيكون النصارى عند الصلب عقيدة يرد احلديث أن هنا منه خذيؤ ولكن
 وضعوه الذي للصليب كسره بداللة به أخربهم وال عليه، حيثهم ومل ،u عيسى يرضاه ال املعتقد هذا
  .الصلب يف معتقدهم على أمارة

 كذم إىل إشارة يرتل حني الصليب عيسى كسر يكون مث«: احلديث اهلذ شرحه عند العيين قال
 دين وهو،عليه هو الذي الدين هو احلق الدين وأن دينهم، بطالن وإىل وصلب، قتل أنه دعواهم يف

  . )٢(»واليهود النصارى بقتل األديان بقية وإبطال إلظهاره، نزل هو الذي r حممد دين اإلسالم
 يكسر بأن النصرانية، دين يبطل أي اخلرتير ويقتل الصليب فيكسر« الفتح يف حجر ابن وعند

  .)٣(»تعظيمه من النصارى تزعمه ما ويبطل حقيقة، الصليب
 واليت عندهم، اإلميان عقيدة يف املسيح صلب وجعلهم وعبادته، للصليب تعظيمهم أن يتبني وذا

 الدين يف واليهود النصارى أحدثها اليت البدع من املسيح موت من سنة ثالمثائة من أكثر بعد تقررت
  .u عيسى به جاء الذي

 :فيقول دينه يف هو وليس الصليب بعبادة يأمرهم مل املسيح وأن املعىن، هذا يؤكد تيمية وابن
  . )٤(»الصليب يعظموا أن يأمرهم ومل املشرق إىل يصلوا بأن يأمرهم مل واملسيح«

 الكتاب من بالدليل بطالا وتقرر معتقدات، من هيتبع وما الصلب لعقيدة والرد العرض هذا وبعد
 :تعاىل قال اإلسالم سوى األمور هذه جيلي حق يوجد ال املقدس، وكتام الصريح، والعقل والسنة،

نشرِك بِه  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا﴿

                                      
 .خترجيه سبق)  ١(

 .١٢/٣٥ القاري،العيين عمدة)  ٢(

 .٦/٤٠٥ األحوذي حتفة وانظر٦/٤٩١ حجر ابن الباري، فتح)  ٣(

 .٥/٧٥ تيمية الصحيح،ابن اجلواب)  ٤(
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لسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويونَ شم﴾ 
  ]٦٤ عمران آل سورة[

 ومتق كلها النصرانية الديانة أن إىل اإلشارة من البد: الباطلة العقيدة هذه على الكالم ختام ويف
 القضية هذه سوى ،إليها الناس جيذب أن ميكن جذب عامل النصرانية يف ليس إذ ،الصلب مسألة على
 هالكون أم للناس بإحيائهم وذلك ،والفداء الصلب مسألة وهي ،شديداً تركيزاً عليها يركزون اليت

 حبقيقة اجلاهل ناإلنسا جيعل مما يولدوا أن وقبل والدم منذ عليهم مغضوب أعماهلم عليهم مردودة
 فريسة اإلنسان يوقعوا أن بعد إم مث ،واخلطيئة الرزية تلك من كاهله على عظيم بثقل حيس األمر

 باملسيح الرجاء باب له يفتحوا ،اهللكة من واخلوف ،الضمري وتأنيب ،واخلطيئة بالذنب الشعور
 فإذا ،به اإلميان إىل ويدعونه اسالن ألجل املسيح به قام الذي العظيم العمل ذلك له فيزينوا ،املصلوب

 يتخلص اليت العظيمة الفرصة هي هذه أن جيد اإلسالم ونور الربانية اهلداية بنور عقله يتنور مل ممن كان
  .)١( ا

 يقبل ال أو ،وجهه على الصليب يرسم ال العيسويني أحد كان وإن«: داود األحد عبد ويقول
 وأما. الكنائس كل لدى ومرتداً رافضاً ويعد عبادته تقبل ال ،املعدن أو اخلشب من املصنوع الصليب

 انكشف بواسطته إنه: وقائلون معتقدون حال كل وعلى فإم ،الصليب يعبدوا مل وإن فإم الربوستانت
  .)٢( »البشر لنوع املسيح إلوهية و التثليث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                      
 ٣٣٢اخللف، سعود والنصرانية، اليهودية األديان يف دراسات)  ١(

 .٢٨-٢٧داود،ص األحد عبد والصليب، اإلجنيل)  ٢(
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يعتقد النصارى بوجود املالئكة، وأم خملوقات هلم خصائص وقدرات متيزهم عن غريهم من 

واألعمال،  كما يعتقدون بأمساء بعضهم، وتفاضلهم فيما بينهم يف اخلصائص.البشر وسائر املخلوقات
ومع ذلك فهم مييزون روح القدس . ويستندون يف ذلك مبا ورد لديهم من نصوص يف كتام املقدس

  .عن غريه من املالئكة وخيتلفون يف شأنه عن بقيتهم
لذلك سأجعل هذا املطلب يف قسمني أحدمها عن املالئكة على سبيل العموم، واآلخر عن روح   
  .كما يعتقده النصارىuالقدس 

  :)١(عقيدة النصارى يف عموم املالئكة :قسم األولال
   :التعريف باملالئكة: أوالً 

يعتقد النصارى أن املالئكة كائنات حقيقية خملوقة مثل البشر، وهم يعتمدون يف معرفة حقيقتهم 
خلالق فإنه هو الذي وألن اعتقادهم يف اإلله املثلث األقانيم أن يسوع هو الرب ا. على الكتاب املقدس

  .لق املالئكةخ
ه اهللا خلدمة املسيحيني ، وقد خلقحي ال جسم لهأنه خملوق رو«: وذا يعرف لوثر املالك بقوله

   .)٢(»والكنيسة
فقد كان . بشر خملوقات خلقها اهللايفيدنا الكتاب املقدس أن املالئكة كال«: ويقول بيلي غراهم

اآلب، واالبن، : إال اهللا املثلث األقانيم وحده لوقت يف األزل مل يكن فيه املالئكة، إذ مل يكن منذ األز
فإنه فيه خلق الكل، ما يف السماوات وما على األرض، ما « :يقول بولس يف كولوسي. والروح القدس

فحىت املالئكة . )٤(»هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل«، ربنا يسوع هذا اخلالق )٣(»يرى وما ال يرى
  .)٥(»سه اهللا القدير، ال يدعمها بقوتهوهو نف ينقطع وجودها لو أن الرب يسوع،

                                      
 .ارى التثليث يف روح القدس بسبب اعتقاد النص uاملقصود بعموم املالئكة ما سوى جربيل )  ١(

.  ١٠املالئكة ، بيلي غراهم ، ص  )  ٢( 
 .١٦:١كولوسي )  ٣(

 .١٧:١كولوسي )  ٤(

 .٣٥املالئكة ، بيلي غراهم ، ص)  ٥(
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ال يستطيع البشر عادة أن يروا املالئكة، وال ) أرواح(لوقات ليست جواهر مادية بل هم وهم خم 
  .يتناسلون، وهلم القدرة على تغيري أشكاهلم، والرتول من السماء إىل األرض

ملقدس يف مواضع متعددة أن يؤكد الكتاب ا :ويف هذا ميضي الكاتب يف التعريف م فيقول
ليس للمالئكة جوهرياً أجسام : إذاً. )١(»أرواحاً خادمة«فاآلية تدعوهم . ت كائنات ماديةاملالئكة ليس

مث إن اهللا مل يعط املالئكة . م اهللا يف مهمة خاصةطبيعية، لكنهم يتخذون أجساداً طبيعية عندما يرسله
  .)٢(»زوجونوهم ال يزوجون وال يت«القدرة على التناسل، 

يف السماء، وجييئوا ) اد االسىن(يبدو أن للمالئكة قدرة على أن يغريوا شكلهم وخيرجوا من  
 .)٤(يشري إىل املالئكة )٣( )أبناء اهللا(ا رأى بعض املفسرين أن التعبري وفيم. إىل األرض ويعودوا إىل السماء

  :أعمال املالئكة عند النصارى :ثانياً
  .ا، وهلم قدرات متيزهم عن غريهمكلفة من قبل اهللا بأعمال يقومون املالئكة خملوقات م

أعطى اهللا املالئكة معرفة أمسى . ختتلف عن القوانني واحملدوديات اليت حيكم ا عاملنا الطبيعي«فهي
  .)٥(»مما أعطانا ومنحهم قوة وقدرة على التحرك أكثر منا

  : عليهاأدلتهم وسوف أذكر أهم أعماهلم على وجه اإلمجال مع ذكر 
 : هخدمة يسوع والسجود ل ³

يعتقد النصارى أن املالئكة مالزمة للمسيح يف السماء قبل جميئه خلالص البشرية حيث كانت 
 : يقول غراهم. تقوم بتنفيذ أوامره مث السجود له أمام العرش، باعتباره الرب بعد رفعه إىل السماء

ومنذ صعد إىل السماء، . ون به وينفذون أوامرهملالئكة حيففقبل جميء يسوع إىل العامل كان ا«
  .)٦(»وهم يسجدون له أمام عرش اهللا بوصفه اخلروف الذي ذبح ليحرز لنا اخلالص

  :إمتام أعمال اهللا يف العامل ³
أم رسل اهللا الذين عملهم الرئيسي تنفيذ أوامر اهللا يف العامل، وقد عهد إليهم مبهمات «يعتقدون 

فهم مكلفون تنفيذ أعمال بره، ومزودون بالقوة والصالحية بوصفهم . انوا سفراءليقوموا ا كما لو ك
ولذا . إذ يهيمن بسلطانه على الكون كله ذا الوجه هم أعوان خالقهم، يستخدمهم. وكالءه املقدسني

  .)٧(»له املقدسة إىل النهاية بكل جناحوهبهم القدرة على إمتام اعما
                                      

 .١٤:١ عربانينيال إىل بولس رسالة)  ١(

  . ٣٠:٢٢ مىت ) ٢(

 .٢:٦ تكوين يف الوارد)  ٣(

 .٤٥ ،٣٦ص ، غراهم بيلي  ، املالئكة)  ٤(

 .٣٤ص  ، غراهم بيلي  ، ملالئكةا)  ٥(

 .١٤٩ص ، غراهم بيلي ،  املالئكة)  ٦(

 .٣٥ ص ، غراهم بيلي  ، املالئكة)  ٧(
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 : التبشري باألخبار السارة ³
ففي . تاب املقدس، والنشيد عند والدة املسيح، كما جاء ذلك يف الكبشري زكريا بيحىيكت 

ال ختف يا زكريا ألن طلبتك قد مسعت، وامرأتك الياصبات ستلد لك ابناً وتسميه «: األول يقول لوقا
  .)١(»يوحنا

اد « ئلني وظهر بغتة مع املالك مجهور من اجلند السماوي مسبحني اهللا وقا«: ويف الثاين يقول
  .)٢(»ايل، وعلى األرض السالم، وبالناس املسرةهللا يف األع

 : احلفظ لبين آدم ³
 تعتقد النصارى أن املالئكة تقوم حبفظ بين آدم وحراستهم، يف مجيع أحواهلم منذ الطفولة وحىت

 .)٣(»الئكته بك لكي حيفظوك يف كل طرقكيوصي م« :داود قوله املمات جاء يف مزامري
يدي حيملونك لئال تصدم على األ. نه يوصي مالئكته بك لكي حيفظوك يف كل طرقكأل«ويقول 
  .)٤(»حبجر رجلك

ويعتقد بعضهم اعتقاداً راسخاً أن لكل مؤمن مالكاً حارساً يسهر عل سالمته، وأن هذه «
أن  وا ال حتتقروا أحد هؤالء الصغار، ألين أقول لكمانظر« :إذ قال يسوع. ة تبدأ منذ الطفولةاحلراس

  .)٥(»مالئكتهم يف السماوات كل حني ينظرون وجه أيب الذي يف السماوات
  :إهالك األمم العاصية ³

إهالكهم قوم : يعتقد النصارى بأن املالئكة هي املنفذة ألمر اهللا بإهالك العاصني يف الدنيا مثل
يف باب ط جالساً املالكان إىل سدوم مساًء وكان لو فجاء«: أمر اهللا كما يقول الكتاب املقدسلوط ب

م أمام الرب إذ قد عظم صراخه. أخرج من املكان ألننا مهلكان هذا املكان –إىل أن يقول  - سدوم 
  .)٦(»فأرسلنا الرب لنهلكه

  : مراقبة أعمال البشر ³
  . يف أكثر من موضع وبعبارات خمتلفةوقد جاء يف رسائل بولس ما يؤكد مراقبة املالئكة للبشر 

ت أنك يف كل عمل تقوم به تظل مراقباً ليس من قبل الوالدين أو كيف كنت حتيا لو علم«
 .كتاب املقدس أن املالئكة تراقبناالزوجة بل من قبل مالئكة السماء؟ جاء يف ال

                                      
 .١٣: ١ لوقا)  ١(

 .١٤-١٣:  ٢ لوقا)  ٢(

 ٩١:١١ مزمور)  ٣(

 .٣٣،١١١ ص ، غراهم بيلي  ، املالئكة:   انظر)  ٤(

 .١١٠ص  ، غراهم بيلي  ، املالئكة:   انظر. ١٠:١٨ مىت)  ٥(

 .١٣ ،١: ١٩ تكوين)  ٦(
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 معرضاً وقد جعلنا اهللا يف مسرح هذا العامل. اهللا يراقبنا ومالئكته أيضاً يتابعون حركاتنا باهتمام«
 .)١(»للبشر واملالئكة مجيعاً

 : مساعدة املؤمنني الذين يبشرون ³
همة الثقيلة على كواهل لذلك عهد اهللا إىل الكنيسة بأمر القيام بالتبشري، واضعاً أعباء هذه امل« 
عن اختيار اخلالص ألخيه  ، إذ إن اإلنسان هو املؤهل للشهادةليس لدى اهللا طريقة أخرى. املؤمنني
 .اإلنسان

ومساعدم . فهم اهللا مساعدة املؤمنني الذين يبشرونأما املالئكة فيجيء دورهم عندما يكل
  . )٢(»تتضمن استخدام اآليات املعجزية اليت تثبت اإلميان

 : مراقبة أحوال الكنيسة ³
يقول . اقب أحوال الكنيسة ويسهرون عليهاواملالئكة ال ميكنها أن تبشر بدعوة الناس وإمنا تر

ون مبشراً أو راعياً يف كنيسة مع أن املالئكة قد ال يستطيع أي مالك أن يك«: صاحب كتاب املالئكة
  .)٣(» يكلفون مهمة السهر على كنائس معينة

بينما يراقب مالئكة اهللا أحداث هذا الزمن وهي جتري شيئاً فشيئاً، « :مث يقول يف موضع آخر
ختفى  يراقبون حترك الزمن وال. وكيف تنتشر حول العامل النصرانيةيرون أيضاً كيف تتوطد الكنيسة 

سطة الكنيسة حبكمة اهللا لكي يعرف اآلن عند الرؤساء والسالطني يف السماويات بوا« عليهم خافية
  .)٤(»املتنوعة
 : املالئكة وموت البشر ³

كي يتمكن املالئكة من «املوت مث تنقل روحه إىل السماء تكون املالئكة مع املؤمن يف نزاعه عند 
فاملوت هنا هو املركبة النارية، وصوت امللك اللطيف،  نقل املؤمنني إىل أرض مرياثهم السماوي،

  .)٥(»ف إىل بيت الوليمة يف عامل ادوالدعوة بال توق
 : أعمال املالئكة يف احلياة اآلخرة ³

وقد أعطي املالئكة دوراً يف تنفيذ هذا احلكم : ملؤمنني إىل السماء لتنال النعيممصاحبة أرواح ا
يصحبون إىل السماء كل مسيحي حقيقي يرقد، حيث يلقى ترحيباً ملكياً إذ يرسل اهللا مالئكته ف. أيضاً

  .وهو يدخل إىل حضرة اهللا، ليكون هناك إىل األبد

                                      
 املقدس الكتاب يف بيدي اليت النسخة يف املوجود والنص ١٨٤ ،١٨١ ص غراهم، بيلي املالئكة،. ٩:٤ كورنثوس إىل بولس رسالة)  ١(

 .»  والناس للمالئكة للعامل، منظراً صرنا ألننا«

 .١٣٥ص غراهم، بيلي املالئكة،)  ٢(

 .١٣٦ص غراهم، بيلي املالئكة،)  ٣(

 .١٨٣ص غراهم، بيلي املالئكة،. ١٠:٣ أفسس أهل إىل بولس رسالة)  ٤(

 .١٧٢ص غراهم، بيلي املالئكة،)  ٥(
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  :ون مع املسيح حملاسبة الناسيرتل ³
 معه فحينئذ جيلس على كرسي ومىت جاء ابن اإلنسان يف جمده ومجيع املالئكة القديسني« 

  .)١(»جمده
 : ر يوم القيامةاألخيار من األشرا يفرزون ³

هكذا يكون يف انقضاء العامل خيرج املالئكة ويفرزون األشرار من بني األبرار، ويطرحوم يف «
   .)٢(»هناك يكون البكاء وصرير األسنان .أتون النار
 :يكونون وكالء عن اهللا يف تنفيذ دينونته ³

ع املسيح واخلالص سيكونون وكالء عن اهللا يف تنفيذ دينونته يف أولئك الذين يرفضون يسو«
ويف حني أن مجيع الناس خطاة، بطبيعتهم واختيارهم وأعماهلم على . الذي بواسطته يقدمه اهللا للناس

نة واالنفصال عن اهللا السواء، فإن رفضهم تلقائياً ليسوع املسيح خملصاً ورباً هو الذي جيلب عليهم الدينو
 .)٣( »إىل األبد

  . ح القدسعقيدة النصارى يف رو: القسم الثاين
 -كما سبق بيانه يف مبحث التثليث- روح القدس هو أحد األقانيم الثالثة اليت تؤهلها النصارى 

أم هو غريه ، وملا أنه قد حيصل اخللط  uإال أنه مل يوضح ما إن كان روح القدس هو امللك جربيل 
لط بينهما ملا بينهما من بينهما فقد بني النصارى أن روح القدس هو غري املالك جربائيل وال ينبغي اخل

 –منظورين كانوا أم غري منظورين  –علينا أن ننتبه فال خنلط بني املالئكة «: الفروق كما ذكروا
  .  والروح القدس، الذي هو أيضاً أحد أقانيم الالهوت الثالثة، أي أنه هو اهللا أيضاً

ندما يقوم بتجديدهم فاملالئكة ال حتل يف البشر، لكن الروح القدس خيتمهم، ويسكن فيهم ع
أما املالئكة فهم أقوى من البشر ولكنهم، مع . والروح القدس كلي العلم، ودائم احلضور، وكلي القدرة

  .ذلك، ليسوا آهلة وليست هلم السجايا اليت تعزى إىل الالهوت
، أما املالئكة فال يستطيعون )٤(»يبكت العامل على خطية وعلى بر وعل دينونة«الروح القدس 

 .ذلك
الروح القدس يعلن يسوع املسيح ويوضح حقيقته للناس، أما املالئكة فما هم إال رسل اهللا، وهم  

ويستطيع الروح القدس ايد أن يكون يف أي مكان  )٥(عبارة عن أرواح خادمة تأمتر بأمره خلدمة الناس
 .در أن يكون يف مكانني يف آن معاًيف وقت واحد، أما املالك فال يق

                                      
 .٣١:٢٥ مىت)  ١(

 .٥٠- ٤٩:  ١٣ مىت)  ٢(

 . ١٩٩ - ١٩٤ ،١٣٢،١٦١:وانظر. ١٣١ص ، غراهم بيلي الئكة،ملا)  ٣(

 ٨:١٦ يوحنا)  ٤(

 .١٤:١ عربانيني إىل بولس رسالة)  ٥(
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أن الروح القدس، كما نعلم هو روح ال جسد له، فاملالئكة تظهر أحياناً يف شكل ويف حني  
  . منظور، فضالً عن كوا أرواحاً

ن ابنه ذاك وأ. أنه سيولد له ابن يسميه يوحناواملالك جربائيل قد ظهر لزكريا الكاهن وأعلن له 
  .ن جربائيل، رسول الوعد اإلهليذلك املالك الذي بشر زكريا كا. سيهيئ الطريق أمام املسيح املوعود

ومما يدل على أن جربائيل غري روح القدس عند النصارى خرب البشرى فجربائيل بشر مرمي أن 
فأعلن هلا اخلطة اإلهلية القاضية . روح القدس سيحل عليها وذلك عندما ظهر جربائيل ملرمي العذراء

  .ملسيح، يف أحشائها بقوة الروح القدسبالتجسد، إذ ستحبل مبعجزة إهلية فيتصور ابن اهللا يسوع ا
ل عليك وقوة العلي الروح القدس حي«: سئلة عديدة، وكان جواب املالكسألت مرمي املالك أ

فجربائيل، املالك اخلاص باخلدمة واالعالن،  )١(»لقدوس املولود منك يدعى ابن اهللا، فلذلك أيضاً اتظللك
  .)٢(بلغ مرمي هذه الرسالة

نفخ يف مرمي هو  عند النصارى يف املبشر لزكريا ومرمي هو جربيل، ولكن الذي وذا يتبني الفرق
  .اإلله روح القدس

ففي  .بعد مفارقته هلمكما أن روح القدس هو املعزى الذي قال املسيح لقومه أنه سيتركه فيهم 
وأنا أطلب « :وقال. م باستفاضة عن الروح القدس، يف العلية يف الليلة السابقة ملوته، تكلتعليم يسوع

أو ) معاونا(تترجم أحياناً ) معزي(وكلمة . )٣(»من اآلب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إىل األبد
  ).قليطبار(مشتقة من الكلمة اليونانية  ، وهي)مشرياً(

وأن يقول يسوع . )معني(أن يسوع يعد مبعز آخر، أو ا يف هذه الفقرة نيسترعى انتباه وأول ما
والعهد اجلديد . يكون معزيا آخر، فهذا معناه أنه كان هناك معز قبل روح القدسإن الروح القدس س

دي يا أوال«: وقد كتب يوحنا يقول. سوع نفسههو ي) قليطالبار(وضوح أن املعزي األول، أو يبني ب
  .)٤(»د فلنا شفيع عند اآلب يسوع الباروإن أخطأ أح. أكتب إليكم هذا لكي ال ختطئوا

ومن هذا ) بارقليط(ي أعطي ليسوع هنا ، هو ترمجة أخرى للكلمة اليونانية الذ) الشفيع(ولقب 
، وعند رحيله من هذا العامل صلى يسوع لكي يعطي اآلب معزيا آخر األول نرى أن يسوع كان املعزي

هو ممثل املسيح األمسى على ف. الروح القدس ليكون بديال للمسيح وقد أرسل. أثناء غيابه باجلسد
  .األرض

                                      
 .٣٥:١ وقال)  ١(

 .١٠٨-١٠٧ص غراهم، بيلي ، املالئكة)  ٢(

 .١٦:١٤ يوحنا)  ٣(

 .١:٢ األوىل يوحنا رسالة)  ٤(
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والروح . يستدعى لتقدمي العون يف احملكمة هو شخص). بارقليط(، كان املعني امل القدميلعويف ا
مبساعدة املؤمن . وح القدسومن بني هذه املهام قيام الر. يامه بدوره، يقوم بأكثر من مهمة، يف قالقدس

  . )١(كما كتب بولس ذلك لكنيسة رومية.يف خماطبته اآلب
؟ واجلواب ال؛ لوجود الفرق بني روح القدس واملالئكة وأن ئكةل يجوز النصارى عبادة املاله

  .نيم الثالثة الواجبة هلا العبادةجربيل ليس روح القدس يف معتقد النصارى الذي هو أحد األقا
كذلك نعترب  )٢(ولكن كلمة اهللا حتذرنا من أن نعبد املخلوق دون اخلالق :يقول بيلي غراهم

العشر إذا حنن قدمنا العبادة ألي مظهر من احلضور املالئكي، سواء أكان  ضالني وخمالفني ألوىل الوصايا
ويفيدنا الرسول بولس بوضوح أن عبادة . ذلك مالكنا احلارس أم غريه ممن ميدوننا بالعون عند احلاجة

املالئكة ضالل مهما كانت مكانتهم، وأن ربنا يسوع املسيح، لكونه اهللا بالتجسد، وأحد أقانيم 
  .)٣(، يستحق عبادتنا)والكل به وله قد خلق(، )خلق الكل(لثالثة، ذلك الذي فيه الالهوت ا

فاهللا ). املالئكةادة التواضع وعب(، كما أنه من اخلطأ اختاذ موقف وينبغي أال نصغي إىل املالئكة 
  .)٤(، وإليه وحده تتوجه صلواتناقانيم، هو موضوع عبادتنااملثلث األ

ن يف ما وئكة على وجه العموم وهي ال ختتلف كثرياً عما عليه املسلمعقيدة النصارى يف املال هذه
  .عندهم من نصوص الكتاب املقدس يعتقدونه يف املالئكة معتمدين يف ذلك على ما

  
  
  
  

                                      
 .١٣٣سربول ص،وانظر اإلميان املسيحي . ٢٧-٢٦: ٨الرسالة إىل أهل رومية )  ١(

 .٢٥و ٢٤:١الرسالة إىل أهل رومية)  ٢(

 .١٨:٢و  ١٦:١كولوسي  إىل بولس رسالة)  ٣(

 .٤٦-٤٥ص ، ، بيلي غراهم املالئكة)  ٤(
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يف . ا يف الكون، أو اخللقوهلا أعمال تقوم  ،أا كائنات خملوقةيؤمن النصارى باملالئكة، و
إال أن إميام دخله التحريف مثله مثل بقية أركان اإلميان، وهلذا فإن تصحيح عقيدم . الدنيا، أو اآلخرة

  . ؛ إمنا يكون من الكتاب والسنةuيف املالئكة كما جاءهم ا عيسى 
  :  الرد عليهم يف األمور التالية وسوف أمجل

   :ماًيف شأن املالئكة عمو: أوالً
، هو اخلالق هلم باعتباره اإلله اخلالق، وهذا باطل إذ uفهم يؤمنون بأن عيسى  :أصل خلقهم )١

 :عبد خملوق كسائر اخللق قال تعاىل، بل هو uالواحد رب العاملني وليس عيسى اخلالق هلم اهللا
يامٍ ثُم استوى علَى إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَ ﴿

 رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرالْع
 نيالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ ٥٤سورة األعراف [﴾أَلَا لَه [  

ن كما مردود بنص القرآ) املالئكة(م صود بأبناء اهللا الواردة يف العهد القدمي أتعبريهم بأن املق )٢
  ]٢٦سورة األنبياء[ ﴿ وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ ﴾:قال تعاىل

سوع إىل العامل وأم كانوا قبل جميء ي من السجود له uما يعتقدونه فيهم بشأن املسيح عيسى  )٣
ومنذ صعد إىل السماء وهم يسجدون له أمام عرش اهللا بوصفه . حيفون به وينفذون أوامره

 .اخلروف الذي ذبح ليحرز هلم اخلالص
وانتفاء . فهذا كله باطل إذ ينتفي األصل الذي بنوا عليه هذا االعتقاد من نفي وجوده قبل اخللق

له عالقة ذا املعتقد الفاسد فهو باطل لكون ما بين على باطل يتعلق م مما  كونه فادي البشرية فكل ما
وللَّه يسجد ما في السماوات وما في الْأَرضِ من دابة والْملَائكَةُ وهم لَا ﴿ فهو باطل

  ] ٤٩سورة النحل [ ﴾يستكْبِرونَ
وتراقب أحوال الكنيسة إعتقاد باطل إذ ) ونالذين يبشر(هم أن املالئكة تساعد املؤمنني إن اعتقاد )٤

دعوة إىل الضالل كيف تساعد مالئكة الرمحن الذين ال يعصون اهللا طرفة عني دعاة أمة ال
 .واخلالص املزعوم

نعم قد يقال إن املالئكة كانت يف عون الدعاة الذين كانوا على احلق بعد دعوة عيسى عليه 
u وقبل دعوة حممد ،rم لبطالن عملهم  رسول فال ميكن أن تقوم املالئكة، أما بعد دعوة المبساعد

  . ودعوم
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   :ما يكون بشأن روح القدس: ثانياً
يتفق املسلمون بشأن اعتقادهم يف روح القدس مع النصارى يف التسمية وخيتلفون معهم يف 

  .احلقيقة والعمل
  : فيكون الرد عليهم من جهتني
 ملا يدل uون يعتقدون أن روح القدس هو امللك جربيل إذ املسلم :األوىل من ناحية التسمية
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق ليثَبت ﴿ :ففي قوله تعاىل. عليه القرآن الكرمي وصحيح السنة

 نيملسلْمى لرشبى ودهوا ونآم ين١٠٢سورة النحل [﴾الَّذ[  
﴿الر قُومي موايابوقَالَ صو نمحالر نَ لَهأَذ نونَ إِلَّا مكَلَّمتا لَا يفكَةُ صلَائالْمو ٣٨سورة النبأ [ ﴾وح [  
  ] ٤سورة القدر [ ﴾تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ ﴿

وذلك يف حديث هجاء حسان بن u هو جربيل كما دلت السنة الكرمية على أن روح القدس 
لهم ال«: حلسان rن يف ذلك حيث جاء يف األوىل قوله قريش فقد وردت عند البخاري روايتاثابت ل

  .)١(»أَيده بِروحِ الْقُدسِ
  .)٢(»أو هاجِهِم وجِبرِيلُ معكاهجهمr » قال فيها : والثانية

هم هو مالك فجربيل عند uون بني روح القدس وجربيل وهذا خالف معتقد النصارى إذ يفرق
  .)٣( )املالك اخلاص باخلدمة واإلعالن(ما يقولون هو له مهام يقوم ا مثل

ملسيح الذي تركه ا) البارقليط(ى  وهوأما روح القدس فهو إله أحد األقانيم الثالثة عند النصار
  . فيهم بعد مفارقته للنصارى

فجعلهم  uعندما يقول النصارى باختالف روح القدس عن جربيل  :الثانية من ناحية العمل
، هو امللك املكلف باخلدمة واإلعالن  وأنه هو الذي بشر مرمي وزكريا عليهما السالم فهذا uجربيل 

هو املكلف بالوحي وهو الواسطة بني اهللا وأنبيائه  uيتوافق مجلة مع ما عليه املسلمني، وأن جربيل 
ولَقَد آتينا ﴿ )٤(بدء الوحي وقول ورقة هذا الناموس الذي يرتل على موسىكما يدل عليه حديث 

 موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ
وها لَا تولٌ بِمسر اَءكُما جسِ أَفَكُلَّمفَرِيقًا الْقُدو متفَفَرِيقًا كَذَّب متركْبتاس كُمفُسى أَن

  ] ٨٧سورة البقرة [﴾تقْتلُونَ 

                                      
 . ٤/١١٢ املالئكة ذكر باب - اخللق بدء كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 . ٤/١١٢ املالئكة ذكر باب - اخللق بدء كتاب: البخاري صحيح)  ٢(

 .١٠٨-بيلي غراهم،  ص،املالئكة )  ٣(

 .سبق خترجيه)  ٤(
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وهلذا أعطاه اهللا من البينات وهي «: بروح القدس uيقول ابن كثري يف معىن تأييد عيسى 
وهلذا قال  )١(»ما يدهلم على صدقه فيما جاءهم به uوتأييده بروح القدس وهو جربيل  ...جزاتاملع

 ] ٧٥سورة احلج [ ﴾اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن الناسِ إِنَّ اللَّه سميع بصري﴿ :تعاىل
وروح القدس اعتقاد باطل ليصلوا به إىل  uوذا يتبني أن اعتقاد النصارى املغايرة بني جربيل 

ادعاء (ل به النصارى من نه لبطالن األصل الذي يقوالتثليث بِلي النصوص عن وجهها الصحيح فبطال
  .)٢(واختصاص روح القدس مبهام يقوم ا يف أركان التثليث إذ هو القائم على احلياة) التثليث
  . و اهللا الواحد األحد رب العاملنيوأنه ال يوجد إله يقال له روح القدس بل اهللا ه 

 uاملعزى الذي  بشر به املسيح ) لبارقليطا(ا ليكون روح القدس هووأما فصلهم كذلك بينهم
، تكلم العلية يف الليلة السابقة ملوته ، يفففي تعليم يسوع«: يوحنا يف إجنيله وذلك يف قوهلم وذكره

وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إىل « :وقال. عن الروح القدسباستفاضة 
، وهي مشتقة من الكلمة اليونانية )مشرياً(أو ) معاونا(تترجم أحياناً ) معزي(وكلمة . )٣(»األبد

كما سيأيت يف مبحث  rفليس املقصود به روح القدس بل املقصود به هو الرسول حممد )٤(»)باراقليط(
  . لرسلا

وافق مع النصوص من الكتاب إن اعتقاد النصارى يف أعمال املالئكة يف اآلخرة، منها ما يت 
 ومنها ماال يل من حيث تنقل روحه إىل السماء وغريها،اختلفت يف التفاص يف املعىن مجلة وإن والسنة

نزول املالئكة مع املسيح حملاسبة الناس على أعماهلم ومصاحبته،  :يتوافق مع عقيدة املسلمني كمثل
وهذا االعتقاد باطل لبطالن أصله كما سيأيت يف مبحث اليوم . ويكونون وكالء عن اهللا يف تنفيذ دينونته

  .خراآل
عليه ن، ودلت ملالئكة مع ما يعتقده املسلموأما ما يتفق فيه النصارى على وجه اإلمجال يف ا

  :النصوص من الكتاب والسنة من
  ). حأروا(أن املالئكة  -
  . املالئكة ال يستطيع البشر عادة رؤية -
  .ال يزوجون وال يتزوجون، وال يتناسلون -
 .هلم القدرة على تغيري أشكاهلم -

  

                                      
 .١٢٣/ ١تفسري ابن كثري   )  ١(

 .د على النصارى يف التثليثكما ورد ذلك يف مطلب الر)  ٢(

 .١٦:١٤يوحنا )  ٣(

 .١٣٣ص، سربول، اإلميان املسيحي)  ٤(
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 . لسماء إىل األرضوالرتول من ا -
 .مراقبة أعمال البشر -
 .احلفظ لبين آدم -
 . إهالك األمم العاصية -
 .ليهم السالمالتبشري باألخبار السارة كتبشري زكريا بيحي ومرمي بعيسى ع -

وغريها مما يتفق فيه النصارى مع املسلمني، مما أبقاه اهللا يف كتبهم واليت يدل على أن أصل 
 جاء ا دخلها التحريف والتبديل حىت عدلت عن الوجهة الصحيحة اليت مصدريتها من اهللا وحده وأنه

 . يه السالم أمته عيسى عل
  .وأما ما يعتقده املسلمني فيهم

 :م اإلميان باملالئكةحك: أوالً
اإلميان باملالئكة أحد أركان اإلميان الستة واليت يكفر منكرها وجاحدها كما جاء ذلك يف 

فَأَخبِرنِي عن الْإِميان قال أَنْ تؤمن بِاللَّه وملَائكَتهr » يث قال للرسول حديث جربيل عليه السالم ح
  .)١(»خيرِه وشره قال صدقْتوكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ وتؤمن بِالْقَدرِ 

  .فذكرت أعماهلم وصفام  واإلميان م يكون إمجاالً فيمن أمجل منهم، وتفصيالً ملن فصل منهم
أم خملوقات حقيقية موجوده جيب اإلميان م، وبوجودهم وبقدرم اليت أقدرهم اهللا عليها قال  :وثانياً

الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسلًا أُولي أَجنِحة مثْنى ﴿ :اىلتع
برثُلَاثَ وو يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اُء إِنَّ اللَّهشا يلْقِ مي الْخف زِيدي ١سورة فاطر [ ﴾اع[  

 )٣(»خلقت املالئكة من نور«: rقالت قال رسول اهللا  )٢(عن عائشةوأم خملوقات من نور 
خذَ الرحمن ولَدا وقَالُوا ات﴿ :تعاىل قالوأم عباد مكرمون منفذين أوامر اهللا ال يعصونه ما أمرهم 

 ، سورةاألنبياء[ ﴾لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ) ٢٦(سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ 

  ]٦ التحرمي، سورة[  ﴾لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ ﴿ :وقال تعاىل ]٢٧-٢٦
على هيئته اليت خلقه  uجربيل  rهيئات ال يراهم عليها البشر عموماً، وقد رأى الرسول  هلم

رأى «اهللا عليها ساداً األفق له ستمائة جناح يف احلديث عند البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

                                      
 .١/٢٨ واإلحسان واإلسالم اإلميان بيان باب - اإلميان كتاب: مسلم صحيح)  ١(

 رسول وزوج r اهللا رسول فةخلي النبوية املكية التيمية القرشية قحافة أيب بن اهللا عبد الصديق بكر أبو اإلمام بنت املؤمنني أم عائشة)  ٢(
 .)١/٥٤ النبالء سري ذيب) .( هـ٥٧( سنة توفيت اإلطالق، على األمة نساء افقه اهللا،

 .٨/٢٢٦ متفرقة أحاديث يف باب - والرقائق الزهد كتاب: مسلم صحيح)  ٣(
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جربيل له أنه رأى « ويف احلديث اآلخر عن ابن مسعود  )١(»جربيل يف صورته وخلقه ساد ما بني األفق
  .)٢(» ستمائة جناح

  :مكلفون بأعمال ومهام يقومون ا وهم
نزلَ بِه الروح الْأَمني ﴿ :وقال تعاىل )الروح األمني( uفمنهم املوكل بالوحي وهو جربيل  

)١٩٣ ( رِينذنالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع)بِنيٍ) ١٩٤م بِيرع انس١٩٥ – ١٩٣: الشعراء[ ﴾بِل.[  
ويف حديث ابن  uومنهم املوكل بالقطر وتصاريفه إىل حيث أمره اهللا عز وجل وهو ميكائيل 

ومنهم املوكل ) ٣(قال جلربيل على أي شئ ميكائيل قال على النبات والقطر rعباس عند الطرباين أنه 
وات اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السم«ويف احلديث . uبالصور وهو اسرافيل 

ومنهم املوكل بقبض األرواح وهو ملك املوت وأعوانه  )٤( »....ألرض عامل الغيب والشهادة احلديثوا
سورة السجدة [ ﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ ﴿: قال اهللا تعاىل

١١[  
. ويف نومه ويقظته، ويف كل حاالته وهم املعقبات ،وارحتالهومنهم املوكل حبفظ العبد يف حله 

سواٌء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِه ومن هو مستخف بِاللَّيلِ وسارِب ﴿ :قال اهللا تعاىل
  ]١١-١٠سورة الرعد [  ﴾ونه من أَمرِ اللَّهلَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُ) ١٠(بِالنهارِ 
  ]٦١سورة األنعام [ ﴾وهو الْقَاهر فَوق عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً ﴿ :وقال تعاىل 

أَم  ﴿ :ومنهم املوكل حبفظ عمل العبد من خري وشر وهم الكرام الكاتبون وقال تعاىل فيهم
ا لَا نونَ أَنبسحونَ يبكْتي هِميا لَدلُنسرلَى وب ماهوجنو مهرس عم٨٠سورة الزخرف [ ﴾س  [  

ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا ) ١٧(إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عنِ الْيمنيِ وعنِ الشمالِ قَعيد ﴿ :وقال تعاىل
﴾ يدتع يبقر هيفالذي عن اليمني يكتب احلسنات والذي عن الشمال يكتب ] ١٨- ١٧سورة ق [ لَد

  .السيئات

                                      
 من تقدم ما له غفر األخرى إحدامها تفوافق السماء يف واملالئكة آمني: أحدكم قال إذا باب - اخللق بدء كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .٤/١١٥ ذنبه

 من تقدم ما له غفر األخرى إحدامها فوافقت السماء يف واملالئكة آمني: أحدكم قال إذا باب - اخللق بدء كتاب: البخاري صحيح)  ٢(
 .٤/١١٥ ذنبه

 .١٠/٧٣ للطرباين، الكبري املعجم) ٣(

 شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو اإلمام، ٢/١٨٥ب الدعاء يف صالة الليل وقيامة صالة املسافرين وقصرها، با: صحيح مسلم )  ٤(
  الطبعة لبنان، – بريوت الرسالة، مؤسسة( األرنؤوط شعيب وإشراف شليب املنعم عبد حسن: حتقيق الكربى، النسائي سنن النسائي،
: داود أيب سنن ١٢٥/ ٢ النهار وتطوع لليلا قيام كتاب - الصالة كتاب: الكربى النسائي سنن) م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ األوىل
 .١/٣٤٢ الصالة استفتاح تفريع أبواب - الصالة كتاب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا ﴿ :ومنهم املبشرون للمؤمنني عند وفام ويف يوم القيامة كما قال تعاىل
حلَا تافُوا وخكَةُ أَلَّا تلَائالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم اللَّه متي كُنالَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا ونز

نحن أَولياؤكُم في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ولَكُم فيها ما تشتهِي ) ٣٠(توعدونَ 
  ]٣١-٣٠سورة فصلت [ ﴾أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ

وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر، ومقدمهم مالك عليهم . اومنهم خزنة جهنم عياذا باهللا منه
وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاُءوها فُتحت أَبوابها ﴿ :السالم قال اهللا تعاىل

 كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهقَاَء ول كُمونرذنيو كُمبر اتآي
 رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا به كُممواآليات  ٧١سورة الزمر [﴾ي[  

، ومنهم محلة )١(ومنهم املوكلون بالنطفة يف الرحم كما يف حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه
الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد  ﴿:قال اهللا تعاىل فيهمالعرش وهم الذين 

  ]اآليات ٧سورة غافر [ ﴾ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آمنوا 
نادوا ومنهم مالئكة سياحون يتبعون جمالس الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا عز وجل ت

   )٢(احلديث بطوله يف الصحيح عن أيب هريرة. هلموا إىل حاجتكم فيحفوم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا
إىل بين عبد ياليل وعودته وفيه قول ملك  rومنهم املوكل باجلبال كما يف حديث خروج النيب 

 يعبد من أصالم من اهللا خيرج أن أرجوا بل«: rفقال  )٣(إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني: اجلبال
  .)٤(»شيئا به يشرك ال وحده اهللا

. إىل غري ذلك من اخلصائص واألعمال اليت يقومون ا واليت ذكرت نصوصا يف الكتاب والسنة
مضاا والتفصيل فيهاكتب العقائد اليت صنفها علماء  قيدة املسلمني يف املالئكة واليتهذا جممل ع

  .املسلمني
  
  
  
  

                                      
 .١/٧٠باب خملقة وغري خملقة  -كتاب احليض : صحيح البخاري)  ١(

 .٨/٨٦وجل عز اهللا ذكر فضل باب - الدعوات كتاب: البخاري صحيح)  ٢(

 .٣١٩/ ١ الفائق: انظر. رواألمح قبيس أبو مها مكة يف جبلني:  األخشبني)  ٣(

 من تقدم ما له غفر اآلخرى إحدامها فوافقت السماء يف واملالئكة آمني أحدكم قال إذا باب -  اخللق بدء كتاب: البخاري صحيح)  ٤(
 .٤/١١٥ ذنبه
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  :  قسمني إىل تنقسم الكتب يف النصارى عقيدة
   :ا يؤمنون اليت الكتب: أوالً

 كما العموم وجه على وغريها واإلجنيل، والزبور، كالتوراة، الكتب بإنزال النصارى يؤمن
  .مصادرهم يف ذكرت

 دفتيه بني حيوي والذي املقدس الكتاب فهو به، مكلفون أم النصارى يعتقد يالذ الكتاب أما
  .القدس روح بإهلام وباملكت اجلديد والعهد القدمي العهد

 األسفار جمموعة هي املقدسة الكتب أو املقدس الكتاب أو والكتاب« :يوحنا اخلوري يقول
  .)١(»القدس الروح باهلام اهللا كالم احلاوية

 جزأين إىل املقدس الكتاب يقسم« :قسمني إىل املقدس الكتاب تقسيم ميكن وبذلك
 القتباس اإلنسان فهيأ سبق الذي الناموس على يشتمل العتيق فالعهد، اجلديد والعهد العتيق العهد يدعيان
  . اإلجنيلية النعمة إىل تشري اليت والرسومات النبوءات وعلى، املخلص

 له أهلنا قد الذي اهللا حتنن بعظيم ويركز، والرسوم النبوءات تلك متاماً فيبني اجلديد العهد وأما  
  .)٢( »املسيح يسوع خملصنا باملوت
  :يلي ما على القدمي العهد يشتمل

 األسفار بعض إثبات يف ختتلف وفرقهم التوراة جمازاً القدمي العهد مجيع على يطلقون النصارى
  : التالية األسفار إثبات يف اليهود مع تتفق الربوتستانتية فالفرق بعض دون
  : وهي uموسى إىل املنسوبة اخلمسة األسفار: أوالً
  .u يوسف موت إىل بعده واألنبياء وآدم واألرض السماء خلق عن ويتحدث التكوين سفر -١
 .u موسى مع مصر من خروجهم إىل إسرائيل بين عن ويتحدث اخلروج سفر  -٢

 فيهم بقيت والذين وهارون موسى سلهن ومن يعقوب بن الوي سبط إىل نسبة اللويني سفر -٣
 .األخرى الدينية الشعائر بعض وعن عنهم السفر فهذا الدينية األمور

                                      
 .٧ ص،  يوحنا اخلوري،  الشهية اخلالصة)  ١(

 . ٧ ص،يوحنا اخلوري،  الشهية اخلالصة)  ٢(
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 .إسرائيل بين بعد معين وهو العدد سفر -٤

 .   قربه و u موسى مبوت وينتهي والنهي األمر وإعادة الشريعة بتكرار ويعين  التثنية سفر  -٥

  : سفراً عشر ثالثة وهي التارخيية األسفار :ثانياً
  األول صموئيل -٤     راعوث -٣     القضاة -٢     يشوع -١  

  األول األيام أخبار  -٨    الثاين امللوك -٧    األول امللوك -٦  الثاين صموئيل -٥   
    إستري - ١٢     حنميا - ١١     عزرا -١٠ الثاين األيام أخبار -٩   

  .يونان - ١٣  
  : سفراً عشر مخسة وهي األنبياء أسفار: ثالثاً
    دانيال -٤     حزقيال -٣     إرميا -٢      أشعيا -١  
   عوبديا -٨     عاموس -٧      يوثيل -٦    هوشع -٥  
   صفنيا - ١٢     حبقوق - ١١     ناحوم - ١٠      ميخا -٩  
  .   مالخي - ١٥      زكريا - ١٤   حجي - ١٣  
  : أسفار مخسة وهي والشعر احلكمة أسفار: رابعاً
 . إرميا مراثي  -٥  األنشاد نشيد -٤   اجلامعة -٣   األمثال -٢     أيوب -١  

   .)١( u داود إىل املنسوب املزامري سفر واحد سفر وهو األدعية سفر: خامساً
  . سفراً وثالثني تسعة النصارى من الربوتستانت ا ؤمني اليت األسفار عدد يكون وذا

 أسفار بسبعة انيةالعرب على تزيد وهي اليونانية النسخة فيعتمدون واألرثوذكس الكاثوليك أما  
  :هي

  سرياخ ابن يشوع -٤      احلكمة -٣     يهوديت -٢     طوبيا  -١  
  . )٢(الثاين واملكابني  -٧   األول املكابني -٦  . باروخ  -  ٥   

  :يلي مما فيتكون اجلديد العهد أما
  : األربعة التارخيية األناجيل: أوالً

  يوحنا إجنيل -٤     لوقا إجنيل -٣     مرقس إجنيل -٢   مىت إجنيل -١
   .للوقا األعمال سفر وهي تارخيية رسالة: ثانياً

                                      
 األوسط الشرق يف املقدس الكتاب طبعةدار انظر الترتيب هذا غري فريتبوا اليهود مع النصارى أما موضوعاا حسب الترتيب وهذا)  ١(

 .٦/٢٠٠٦ط

 الوهاب عبد ، صحتها وشروط السماوية الكتب وانظر ٧٧-٧٤ ص اخللف سعود، والنصرانية اليهودية األديان يف دراسات:  انظر)  ٢(
 .١٧٩ -١٧٣ ص، طويلة
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   :هي رسالة وعشرين إحدى: ثالثاً
   كورنثوس إىل األوىل بولس رسالة  -٢     رومية أهل إىل بولس رسالة -١  
   غالطية إىل  بولس رسالة -٤     كورنثوس إىل الثانية بولس رسالة -٣  
   فيليب أهل إىل ولسب رسالة -٦       أفسس إىل بولس رسالة -٥  
   تسالونيكي أهل إىل بولس رسالة -٨     كولوسي أهل إىل بولس رسالة -٧  
   تيموثاوس إىل األوىل بولس رسالة - ١٠   تسالونيكي أهل إىل الثانية بولس رسالة -٩  
   تيطس على بولس رسالة - ١٢   تيموثاوس إىل الثانية بولس رسالة - ١١  
   العربانيني إىل الرسالة - ١٤    بولس رسالة فليمون إل بولس رسالة - ١٣  
       بطرس رسالة  - ١٦         يعقوب رسالة - ١٥  
      األوىل يوحنا رسالة - ١٨       الثانية بطرس رسالة - ١٧  
   الثالثة يوحنا رسالة - ٢٠       الثانية يوحنا رسالة  - ١٩  
  .  يهوذا رسالة - ٢١  
  :الالهويت يوحنا رؤيا: رابعاً
   قدس؟امل الكتاب نصوص كتبت كيف

 القدس روح بإهلام كتب قد واجلديد القدمي بعهديه املقدس الكتاب أن النصارى نالباحثو يرى
  .فيه كتب الذي الزمن وطول كتبوه من كثرة رغم

 ال عجيبة، وحدة له واحداً، كتاباً أتت القدس، الروح بإرشاد أسفاره مجعت ملا الكتاب وألن«
   .)١(»فيه تعمل تكان اهلادية اهللا يد أن سوى شيء يفسرها

 أول وما لكتابتها الزمين الترتيب يف كذلك خيتلفون فالنصارى خمتلفة أزمنة يف كتبت ألا وتبعاً
  .كتب ما

 األسفار كتابة تتابعت مث األوىل، األسفار اخلمسة بيده كتب موسى أن يرون القدمي فالعهد 
  .قرون مخسة خالل

 يف وثيقة أقدم« :أن يروى من فمنهم لكتابته زمينال الترتيب يف كذلك خيتلفون اجلديد والعهد
 حوايل كورنثوس من كتبها،األقوال أرجح على تسالونيكي إىل بولس رسالة هي الشراح بعض رأي

 هذه أقدم هي غالطية إىل الرسالة أن آخرون ويقول. سنة بعشرين الصلب بعد أي) م٥٠سنة(
  . ..»الوثائق

                                      
 .١٥٧ ص،  طويلة الوهاب عبد ، صحتها وشروط السماوية الكتب من نقالً ١١ص عقائدنا ذهه)  ١(
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 أكثر بعد أي). م ٧٥ سنة( حوايل رومية يف كتبت، مرقس بشارة فهي اإلجنيل بشائر أقدم أما«
  .)١(»دوا اليت احلوادث تاريخ من سنة ثالثني من

 حماولة يف اهللا يستخدمها اليت الوسائل إحدى« أنه إىل ترجع النصارى عند املقدس الكتاب وأمهية
 وحجة فريد سجل ألا اغريه عن ومتميزة للغاية هامة وسيلة أنه كما، لنا ذاته وإعالن بنا االتصال
 بسيط تعبري وهذا. )لإلنسان اخلاصة اهللا رسالة بأنه( املقدس الكتاب أحدهم ووصف، اهللا عن أكيدة
  .)٢(»أوالده حنن، بنا لالتصال ووسيلته اهللا كلمة املقدس الكتاب أن وهي العميقة، احلقيقة يعكس ألنه

 األناجيل هذه بنسبة النصارى يقصد ماذا ايلوبالت بالناس لالتصال اهللا وسيلة هو املقدس فالكتاب
  ! أصحاا؟ إىل

، )بشارة( أو) اإلجنيل( مكتوبة سرية كل على أطلق« وإمنا أصحاا إىل منسوبة أا ذلك يعين ال
 أربعة أو أناجيل أربعة عن يتحدثون اليوم الناس نسمع لذلك. عينها البشرى تضمنت سرية كل ألن

 إجنيل( نقول وحني. الكتاب من ألربعة خمتلفة بشائر أربعة يف واحداً إجنيال هناك أن هذا ومعىن. بشائر
  .)٣(»لوقا الكاتب شرحها كما البشارة أو البشرى نعين) لوقا

 الناس وتناقله اإلجنيل الناس أعطى بل أتباعه إىل جمهز بكتاب النصارى نظر يف يسوع يأت ومل
  .ذلك بعد دونوه مث شفاهاً

 شكل يف العامل إىل جاء املسيح يسوع أن القائلة فالفكرة إذاً« :سعد بيبح القس يقول ولذلك
 اإلجنيل أن يقال أن يصح وال. الواقع تطابق ال خاطئة للناس، سلمه الذي للحق خالصة أو، جمهز كتاب
 معناه الذي، اإلجنيل للناس أعطى، العامل إىل يسوع اهللا أنزل عندما أنه يقال أنه األوىل بل، عليه نزل
  .)٤(»)البشرى( قلنا كما

 كل يف تتأثر الكنائس تأخذ هنا ومن«: فيقول به والتبشري له الناس بتناقل العلمية وثاقته يبني مث
 وأذاع. اجلديدة الرسالة هذه حاملني، يومئذ املعروف العامل أصقاع جابوا واملعلمني الرسل ألن، مكان
 البشائر كتبت وقد. وقيامته وموته حياته وقصة، الهوأفع يسوع أقوال ذكريام كنوز من والدعاة الرسل
 فنية بطريقة تكتب ومل، والنجوى للتأمل العاج من أبراج يف تؤلف ومل، جمردة نظرات من إجنيالً

 من كثري يف شفاهاً وتناقلوها، قلب ظهر عن الناس حفظها وقائع من كتبت إمنا، لفظي وتزويق مصطنعة
  .)٥(»البلدان

                                      
 .٢٧٥،  سعد حبيب،  العامل أديان)  ١(

 . ٤٦-٤٥ ص، دميارى دونالد،  أساسية عقائد)  ٢(

 . ٢٧٥ ص، سعد حبيب،  العامل أديان)  ٣(

 .٢٧٥ص،  سعد حبيب، العامل أديان)  ٤(

 .٢٧٤ص،  سعد يبحب،  العامل أديان)  ٥(
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 فيقول التافهة التناقضات بعض البشرية حبجة يعتريه وإمنا الوثوق، أمت به يثق ال ذلك مع أنه غري
 للعوامل خاضعني الكتاب كان فقد. اإلجنيل لروايات احلرفية اللفظية العصمة أحد يدع ومل«: كذلك
 أن ناادعي أو تظاهرنا حنن إذا شيئاً جنين وال. جيل كل يف عادة الكتاب هلا خيضع اليت والنفسية العقلية
 وقد. واملناقضات الفوارق هذه بعض تعليل عناء غري يف وميكن، التافهة الفوارق بعض البشائر بني ليس
  .)١(»البشائر هذه على اللوم من كثرياً املتأخرة العصور يف العلماء ألقى

 تعتريه اليت الكثرية املشاكل بوجود االعتراف مع للواقع ومطابق موثق مصدر أنه فيؤكد يعود مث
 أن حقنا من فإنه، لكتبنا اللفظية العصمة ندعي ال كنا وإن« :فيقول إليها يستندون وثيقة ذلك رغم وأنه
، الفاحصة العلمية النظرة عن والبعد السخف من أنه وكما. متاماً للواقع ومطابقته ووحيه بصدقه نشري
 املكابرون يدعي أن املطبق جلهلا من فإنه، اإلجنيل روايات يف تواجهنا اليت الكثرية املشاكل نتجاهل أن
 يف التافهة واملناقصات الفوارق هذه وجود بسبب إليها، يستندون وثيقة مصادر املسيحيني لدى ليس أنه

  .)٢(»الروايات
 .للبشرية املسيح فداء بيان هو واجلديد القدمي بعهديه املقدس الكتاب بينه ما غاية فإن ولذلك

  : ملقدسا الكتاب عن دونالد يتساءل وذا
  أعلن؟ ماذا« 
  ...املقدس الكتاب جوهرة مها وخالصه اإلنسان فداء إن

 اهللا أن كيف قصة هو بأسره املقدس الكتاب أن كما اجلديد، العهد مسيح إىل يقود القدمي فالعهد
  .)٣(»املسيح يسوع بواسطة وذلك إليه اإلنسان ليقرب طريقاًً أعد

 عند ا املعترف األربعة باألناجيل التعريف إىل نصل. االًإمج األناجيل حول العام النقل هذا وبعد
  : حدة على إجنيل كل النصارى
  : األربعة األناجيل
 فترات على كتبت كثرية، أناجيل بني من النصارى عند األوىل املكانة األربعة األناجيل حتتل

) م٣٢٥ عام( نيقية جممع ولاأل امع اعتمدها اليت هي األناجيل وهذه األوىل، النصرانية زمن متقطعة
  .سواها ما قراءة وحترمي بإحراق وأمر

 كروايات شفاهة بتناقله بدأت الزمان، من قرنني قرابة اجلديد العهد تكوين استغرق وقد«
 القائم حتدث الذين الرسل من كتبشري أو مباشرة، غري أو مباشرة مصادر من وأقواله عيسى ألحاديث

  .بلسام املوتى من
                                      

 .٢٧٧ص،  سعد حبيب،  العامل أديان)  ١(

 . ٢٧٨ ص، سعد حبيب،  العامل أديان)  ٢(

 . ٥١-٥٠ ص، دميارى دونالد،  أساسية عقائد)  ٣(
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 ذلك ويرجع القدمي، العهد سلطة تفوق ومرتبة سلطة على نشأته منذ اجلديد العهد واستحوذ
 االبن وبوساطة القدمي، يف األنبياء بوساطة كان الذي ذلك العهدين، يف اإلعالن أسلوب بني االختالف

  .)١(» اجلديد يف
 مع لنصرانيةل الناقدين النصارى نظر يف وملؤلفيها، األناجيل هلذه البسيط بالتعريف وأكتفي

 حول امل كالمهم بعض أوردت قد عنها والدفاع قدسيتها وحول حوهلا املتعصبني ألن ا متسكهم
  . املبحث أول يف باإلجنيل التعريف عند سبق كما الكتب

  :  يلي ما األربعة األناجيل عن حديثه عند السماوية الكتب دراسة كتابه يف بوكاي موريس يقول
 :مىت إجنيل )١

 وهي. اجلديد العهد أسفار ترتيب نظام يف األوىل املكانة األربعة األناجيل بني مىت يلإجن حيتل
 يكمل( املسيح أن ليثبت كتب فقد. ما بشكل القدمي للعهد امتداد اإلجنيل فهذا يربرها ما هلا مكانة
 يستشهد نهفإ الغرض هذا مىت حيقق ولكي. املسكونية الترمجة على املعلقون هذا يقول )إسرائيل تاريخ
  .اليهود ينتظره الذي كاملسيح يتصرف املسيح أن إىل تشري القدمي، العهد من بفقرات دائماً

 أحد إنه القول اليوم مقبوال يعد مل إنه صراحة لنقل ؟...مىت شخصية هي ما: فيقول يتساءل مث
 اجلديد هدالع ترمجة على تعليقه يف كذلك أنه على تريكو... يقدمه ذلك وبرغم. املسيح حواريي

 مبكتب جابيا أو عشاراً وكان ليفى، ذلك قبل وامسه مىت، امسه«: يقول» م١٩٦٠ عام املنشورة(
 كان ما وذلك. »تالمذته أحد منه ليجعل املسيح دعاه عندما ناحوم بكفر املرور ضرائب أو اجلمارك
 وهناك. عصرنا يف ذاه يعتقد أحد يعد مل ولكن.  وإبيغان وجريوم أورجيني مثل الكنيسة آباء يعتقده
 ويقول. فيوناين التحرير أما فلسطينية، كتابه فمفردات يهودي الكاتب هذا أن وهي فيها جدال ال نقطة

 العادات يعرفون فإم اليونانية، يتحدثون كانوا وإن أناساً،« خياطب مىت، أي الكاتب، إن :كوملان.  أ
  .»اآلرامية واللغة اليهودية

 إجنيل من كثرياً أقتبس مىت بأن النصرانية علماء كالم من ويقتبس الكاتب فيضيف إجنيله حول أما
 اعتماداً إجنيله كتب قد مىت بأن االعتقاد على اجلميع ويتفق: فيقول بينهما مشترك مصدر أومن مرقس،

 فقد ذلك ومع جوهرية نقاط ويف ختتلف روايته ولكن. ولوقا مرقس وبني بينه مشتركة مصادر على
  ). كوملان. ا(  املسيح حواري أحد يكن مل الذي مرقس إجنيل واسع بشكل مىت استخدم

. النصوص مع ةكبري حبرية مىت يتصرف: أنه الباحثون يرى مىت عند العلمية الوثاقة حيث ومن
 أحلق وقد. إجنيله بداية يف يضعها اليت املسيح بنسب يتعلق فيما القدمي للعهد بالنسبة ذلك ويالحظ
 األب يستخدمها اليت الصفة هي تلك التصديق واستحالة. تصديقها بالدقة ستحيلي روايات بكتابه

                                      
 .٢٤٩ ص، ، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات نقال)  ١(
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 اجلزء هو بالتحديد واملقصود املسيح، قيامة رواية عن يتحدث عندما إليه املشار كتابه يف كانينجسر
 نالوثنيو اجلنود هؤالء« العسكريني القرب حراس حكاية معقولية عدم يربز فالكاتب. باحلراس اخلاص

 يرشوم الذين الكهنة كبار إىل يذهبون وإمنا الوظيفيني رؤسائهم إىل ليس بتقريرهم يذهبون ينالذ
 جديرة نية مىت نية أن ذلك السخرية، من حناذر أن علينا«: يضيف فهو ذلك ومع. »أكاذيب ليقولوا

   .»الشفهي التراث من قيمة معطية املكتوب مؤلفه إىل اخلاصة بطريقه يدخل حيث باإلجالل
 الكاثوليكى باملعهد أستاذ وهو مربز، الهوتى عامل عن صادر مىت على احلكم هذا بأن ولنذكر

  .بباريس
 :يقول املسيح موت تواكب اليت لألحداث سرده يف الواسع خياله على آخر مثاالً مىت ويعطى

 .تشققت والصخور تزلزلت واألرض. أسفل إىل فوق من اثنني إىل انشق قد اهليكل حجاب وإذا«
  . )١(»لكثريين وظهروا القديسني أجساد من كثري وقام تفتحت والقبور

 : مرقس إجنيل )٢
 أكثر على هو: احلواريني أحد كتاب ليس ولكنه. أقدمها أيضاً وهو. األربعة األناجيل أقصر

  .احلواريني ألحد تلميذ حرره كتاب تقدير
  . داثاألح بعض خيص فيما ولوقا مىت إجنيلي مع يتناقض مرقس إجنيل إن

 احملدثني الكتاب أن من يقلل ال هذا فإن. كنسي كإجنيل كلية به معترفاً مرقس إجنيل كان وإذا
 بشكل هذا إىل املسكونية الترمجة وتشري: مضاف كمؤلف) ٢٠إىل ٩ من: ١٦اإلصحاح( خامتته يعدون
  . صريح

 تارخيهما يرجع للذينا املعروفتني لألناجيل كاملتني خمطوطتني أقدم يف موجودة غري اخلامتة وهذه
  .)٢(الرابع القرن إىل
  :لوقا اجنيل )٣

 لوقا ينبهنا. كانينجسر األب نظر يف )حقيقي روائي(و كوملان.  ا رأي يف )حوليات كاتب( هو
 بدوره سينشئ املسيح، عن قصصاً أنشأوا الذين اآلخرين بعد أنه، إىل لثاوفيلس املوجهة ديباجته يف نفسه
 ليس أنه يعىن وذلك – املعاينني الشهود ومعلومات القصص هذه تخدماًمس األحداث نفس عن حكاية
  . احلواريني مواعظ من اآلتية املعلومات إىل وباإلضافة – منهم واحداً

 يف قصة بتأليف أخذوا قد كثريون كان إذا«: يلي مبا له لوقا ويقدم منهجي كتاب إذن املقصود
 أنا رأيت للكلمة، وخداماً معاينني شهوداً البدء منذ انواك الذين إلينا نقلها كما وقعت، اليت األحداث

                                      
- ٧٩ص ).م١٩٧٧ سبتمرب، الربعة، الطبعة لبنان، املعارف، دار( ايبوك موريس احلديثة، املعارف ضوء يف املقدسة الكتب دراسة ) ١(

٨٣. 

 .٨٤ - ٨٣ ص، بوكاى موريس، املقدسة الكتب: انظر)  ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 لتعرف ثاوفيلس، العزيز أيها إليك، التوايل على أكتب أن بتدقيق، األول من شئ كل تتبعت إذ أيضاً،
  .)١( »به علمت الذي الكالم صحة

 الذي) الغث الكاتب هذا( مرقس، عن لوقا يفصل ما مييز أن القارئ يستطيع األوىل السطور من
 من ختلو راقية، كالسيكية يونانية بلغة كتب جيادل، ال أديب، عمل لوقا إجنيل إن. إجنيله عن حتدثنا

  .الكالم حواشي
) كوملان. (يشري وكما. مباشرة يتضح اليهود إىل بالنسبة واجتاهه. النصرانيةب آمن وثين أديب لوقا

 كفر مواجهة يف املسيح كلمات ويربز ،مرقس عند اليهودية اآليات أكثر روايته من حيذف لوقا فإن
 املسيح إن إجنيله يف مىت يقول حني على هذا اليهود، ميقتهم الذين السامريني مع الطيبة وعالقاته اليهود،
 يضعون املبشرين، أن على كثرية أمثلة بني جلي مثال وذلك. نييالسامر يتجنبوا أن حوارييه إىل طلب
 باقتناع شك وال ذلك يفعلون وهم الشخصية، نظرهم هاتوج مع يتناسب ما املسيح لسان على

 ينتمون اليت الطوائف نظر وجهات مع تتكيف اليت الرواية املسيح أقوال عن يعطوننا فإم خملص،
  .)٢(إليها
 : يوحنا إجنيل )٤

 كتابة يف روجى األب أن درجة إىل األخرى، الثالثة األناجيل عن متاما يوحنا إجنيل خيتلف 
 :الرابع اإلجنيل هذا عن معربة صورة يعطي األخرى، األناجيل على علق أن وبعد ،)اإلجنيل إىل مقدمة(
  ).آخر عامل إنه(

 الكتاب أبرز عن الصادرة فاملالحظات املفسرون، قدمها اليت األخرى االفتراضات ذكر ودون
 مغمورون أننا ىلإ وحدها هي تشري الرابع، اإلجنيل مؤلف املشكلة عن هنا أوردناها واليت املسيحيني
  .الكتاب هذا بأبوة يتعلق فيما واخللط بالغموض
 األناجيل مع تتنافر اليت فاألمور. كثري نزاع موضع يوحنا لروايات التارخيية القيمة كانت لقد

 عن ختتلف الهوتية مرامي ليوحنا بأن يعترف فهو: يعللها) كوملان( ولكن. صارخة األخرى الثالثة
 تقود كما املسيح أقوال روايات اختيارات تقود« اليت هي األغراض وهذه. يناآلخر املبشرين مرامي
 ما املسيح لسان على ويضع السطور الكاتب ميط ما كثرياً وهكذا. األقوال هذه ا نقلت اليت الطريقة
  .»نفسه القدس الروح عليه أنزله

  . )٣(املفسر هذا رأي يف األخرى األناجيل مع االتفاق عدم سبب هو ذلك
  

                                      
 .٤-١: ١:  لوقا)  ١(

 . ٨٩ - ٨٧ص، بوكاي موريس، املقدسة الكتب انظر)  ٢(

 .٩٣-٩١ ص بوكاي موريس املقدسة الكتب انظر)  ٣(
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  :األناجيل مصادر
   ؟u املسيح هلا األول املصدر أن النصارى يعتقد هل األناجيل ملصادر بالنسبة
 اًكتب اعتبارها من ذلك مينع وال صياغتها، يف اإلنساين بالتدخل موقنون النصارى فإن ال بالطبع

  :موريس يقول فقط ا كتبت اليت الكيفية جهة من يعتريها التحريف فإن. مقدسة
 أو األقوال صحة بنفس يتمتع ال للتراث، طويل تطور عن الناجتة الروايات أو األقوال كالأش إن
 هذا أن يعلم عندما باحلرج يشعر قد أو الكتاب هذا قراء بعض يدهش وقد. أصالً املوجودة الروايات

 هذا نقلوا ذينال هؤالء وأن اليوم نقرأ مثلما تكن مبصريه،مل التصريح ذاك أو املثل هذا أو للمسيح القول
  .وتعديالت ملسات عليه أجروا قد إلينا

 على رواية أنشأ قد مبشر كل أن البعض أدرك املعطيات هذه وأمام فقط احلديث العصر ويف
 عند وجدها اليت املعلومات على االعتماد مع الشخصية، نظره وجهات وحسب اخلاصة، طريقته
  .اآلخرين
 بالنسبة األمر ونفس :يقول األناجيل يف ملوجودا واخليال األدب روايات ذكر أن بعد مث
 مع التوافق وعدم املعقولة غري واألمور األناجيل، بني الصارخة واملتناقضات مىت فخياالت: لألناجيل
 إصحاحات على حتتوى األناجيل جيعل هذا كل للنصوص، املتوالية والتحريفات احلديث، العلم معطيات
 رسالة وجود الشك موضع يف تضع ال العيوب هذه لكن. وحده اإلنساين اخليال من تنبع وفقرات
  . )١(ا جرت اليت الكيفية على فقط ختيم فالشكوك: املسيح
  :الكرمي القرآن: ثانياً

 إميام لعدم تبعاًُ به والعمل إتباعه ووجوب هلم، خطابه رغم الكرمي بالقرآن النصارى يؤمن مل
  .  الرد يف ذلك سيأيت كما بكتابه يؤمن مل به يؤمن مل فمن ،r حممد اإلسالم بنيب

  
  

                                      
 .٩٩-٩٥ص، بوكاى موريس،  املقدسة الكتب انظر)  ١(
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  : التالية النقاط يف الكتب يف النصارى إميان على الرد 
  :السماوية بالكتب اإلميان: أوالً

 أنزل اهللا أن فنؤمن. فصل ملا والتفصيل أمجل ملا اإلمجال مجيعها، السماوية بالكتب اإلميان جيب
  .والعملية العقدية لألحكام ومبينة للبشرية هداية رسله من شاء من إىل كتباً

 سورة[ ﴾ولكُلِّ قَومٍ هاد ﴿ :تعاىل قال قوم لكل هداية وجعلها النبيني على الكتب اهللا أنزل فقد
  ]٧ الرعد

وآتينا  ﴿: u داود على الزبور مثل اإلمجال وجه على النبيني كتب بعض كتابه يف اهللا وبني
  ]٥٥ اإلسراء سورة[ ﴾داوود زبورا
  ]١٩ األعلى سورة[ ﴾صحف إِبراهيم وموسى ﴿:u إبراهيم على إبراهيم وصحف

 الباب يف سبق كما واإلجنيل كالتوراة.فيه ورد ما بعض وبني القرآن يف اهللا ذكره ما الكتب ومن
  .األول

آمن  ﴿:تعاىل قال به إال اإلميان يصح ال اإلميان أركان من ركن يةالسماو بالكتب اإلميان وهذا
 هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر قفَرلَا ن

  ]٢٨٥ البقرة سورة[ ﴾عنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصري بين أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَ
 والْيومِ ورسله وكُتبِه وملَائكَته بِاللَّه تؤمن أَنْ« وفيه مسلم عند الذي اإلميان حديث يف ورد وقد

 .)١(»وشره خيرِه بِالْقَدرِ وتؤمن الْآخرِ
 عباده إىل رسله على وجل عز اهللا عند من مرتل كلها ابأ اجلازم التصديق بالكتب ناإلميا ومعىن

 كما قيقةاحل على ا تكلم اهللا وأن غريه، كالم ال وجل عز اهللا كالم وأا املستبني، واهلدى املبني باحلق
  .أراد الذي الوجه وعلى شاء

للَّه إِلَّا وحيا أَو من وراِء حجابٍ أَو يرسلَ وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه ا﴿ :تعاىل قال
 يمكح يلع هاُء إِنشا يم بِإِذْنِه يوحولًا فَيس٥١ الشورى سورة[ ﴾ر [  

  
  

                                      
 .خترجيه سبق)  ١(
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 رسلًا قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصهم علَيك وكَلَّم﴿ :تعاىل وقال
  ] ١٦٤ النساء سورة[ ﴾اللَّه موسى تكْليما

وكَتبنا لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شيٍء موعظَةً ﴿ :تعاىل قال كما بيده اهللا ماكتبه  منها وأن
أُرِيكُما سنِهسذُوا بِأَحأْخي كمقَو رأْمو ةا بِقُوذْهٍء فَخيكُلِّ شيلًا لفْصتو نيقالْفَاس ارد﴾ 

  ] ١٤٥ األعراف سورة[
 :التوراة يف تعاىل قال ا، واحلكم هلا نقياداال األمم على واجب وأنه الشرائع، من فيها مبا واإلميان

﴿ ه ينلَّذوا للَمأَس ينونَ الَّذبِيا النبِه كُمحي ورنى ودا هيهاةَ فروا التلْنزا أَنوا إِناد
ا النوشخاَء فَلَا تدهش هلَيوا عكَانو ابِ اللَّهتك نظُوا مفحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالرو اس

 مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نميلًا وا قَلني ثَماتوا بِآيرتشلَا تو نوشاخو
  ]٤٤ املائدة سورة[﴾كَافرونَالْ

وقَفَّينا علَى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من ﴿ :اإلجنيل يف وقال
هو اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لدصمو ورنى وده يهجِيلَ فالْإِن اهنيآتو اةروظَةً التعومى ود

 نيقتلْم٤٦(ل ( لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو يهف لَ اللَّهزا أَنجِيلِ بِملُ الْإِنأَه كُمحلْيو
  ]٤٧-٤٦ املائدة سورة[ ﴾فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

ق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْح﴿ :القرآن يف وقال
قالْح نم اَءكا جمع ماَءهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا عنميهمكُلٍّ  ول

كُم أُمةً واحدةً ولَكن ليبلُوكُم في ما جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاَء اللَّه لَجعلَ
) ٤٨(آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

َءهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهوا
من الناسِ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثريا 

  ] ٤٩-٤٨ املائدة سورة[ ﴾لَفَاسقُونَ 
ومصدقًا لما بين يديه من  ﴿ اإلجنيل يف قال كما يكذبه ال بعضاً عضهاب يصدق مجيعها وأن

نيقتلْمظَةً لعومى ودهو اةرو٤٦املائدة سورة[   ﴾الت[  
ابِ وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكت﴿ القرآن يف وقال

هلَيا عنميهم٤٨ املائدة سورة[  ﴾و[  
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 التوراة ونسخت باإلجنيل، التوراة أحكام بعض نسخت فقد بعض ينسخ بعضها بأن واإلميان
الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم ﴿ :تعاىل قال بالقرآن واإلجنيل

فحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروي الت مر
 وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع

عونَوحفْلالْم مه كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهراألعراف سورة[ ﴾ز 
١(]١٥٧(.  

 بالتوراة اإلميان عليهم فيجب به، يؤمروا ومل لكتبهم النصارى أحدثها تسمية قدسامل كتابوال
 من نعرفه مل وما والكتب، الصحف من إسرائيل بين لىع أنزله مما به باإلميان اهللا أمرهم وما واإلجنيل،
  .جممالً إمياناً فيها يذكر مل مما األصيلة اإلسالم مصادر

 إليها الركون ميكن ال فإنه اختلفوا، أم فيها اتفقوا سواء وأسفار كتب من النصارى عند ما أما 
  .)٢(سيأيت كما ا الوثوق وال
  :اهللا عند من اإلجنيل نزول: ثانياً

 ما بذكر أكتفي للتكرار ومنعاً u عيسى على املرتل اإلجنيل ثبوت األول الباب يف سبق ماك
  .الكرمي القرآن يف ورد مبا ذلك على مستدلة اإلجنيل به عرفي أن ميكن

 وكان الشرعية، واألحكام والترتيه التوحيد على املشتمل عيسى، على املرتل اهللا كتاب إنه«
  .»u حممد اهللا برسول ومبشراً لتوراة،ا من يديه بني ملا مصدقاً

﴿ ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم بِرسلنا :تعاىل قوله فمن عيسى، على املرتل اهللا كتاب بأنه فالقول 
  ]٢٧ احلديد سورة[ وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الْإِنجِيلَ﴾

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا  ﴿:تعاىل قوله فمن هوالترتي التوحيد على املشتمل قول وأما
بس وإِلَّا ه ا لَا إِلَهداحا ووا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم ناب ِسيحالْمو اللَّه وند نم هانح

خذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما في السماوات وقَالُوا ات﴿ ]٣١ التوبة سورة[ ﴾عما يشرِكُونَ
ولأُحلَّ ﴿ :تعاىل قوله فمن الشرعية، واألحكام وقول] ١١٦ البقرة سورة[ ﴾والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ

 كُملَيع مري حالَّذ ضعب ٥٠عمران آل سورة[ ﴾لَكُم[  

                                      
 .٨٣٠- ٨٢٦/ ٢ احلكمي حافظ، القبول معارج: انظر)  ١(

 .٣١٥ ص، الطهطاوي،  واإلسالم النصرانية)  ٢(
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ومصدقًا لما بين يدي من ﴿:تعاىل قوله فمن التوراة، من يديه بني ملا مصدقاً كان وقول
 اةرو٥٠ عمران آل سورة[ ﴾الت[  

ومبشرا بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه ﴿ :تعاىل قوله فمن حممد، اهللا برسول مبشراً وقول
دم٦الصف سورة[ ﴾أَح[  

 يف املذكور هذا هو احلايل اإلجنيل كان إذا ما وملعرفة الكرمي، رآنالق عناه الذي اإلجنيل هو فهذا
 به تعترف الذي اإلجنيل هذا يف منها كل وجود ومدى الصفات هذه عن البحث من بد فال القرآن

  .سيأيت كما ذلك هلم وأىن. )١(u عيسى أتباع أو النصارى
 أنه ويقولون ذلك ينفون رىالنصا فإن u عيسى على أنزل كتاباً الكرمي القرآن يثبت وحيث

  .اإلجنيل كتاب ذلك بعد دوا أن إىل شفاهاً الناس وتناقلها شفوية بتعاليم أتى
 اإلجنيل كلمة إىل تشري املقدس الكتاب من نصوصاً ذكر أن بعد  اخللف سعود الدكتور يقول

  .)٢(»..اهللا جنيلبإ لكم نكرز كنا إذ وكدنا تعبنا تذكرون األخوة أيها فإنكم...« :بولس قول منها
 إجنيل أو اهللا إجنيل بأنه األوائل النصارى لدى ومعروفاً موجوداً كتاباً كان اإلجنيل فإذاً فيقول

  هو؟ فأين اليوم النصارى يدي بني املوجودة األناجيل بني جنده ال اإلجنيل هذا أن إال. املسيح
 أن وذكروا مكتوباً، تاباًك يترك ومل شيء عليه يرتل مل املسيح أن النصارى يزعم هذا ومع
 جمد إعالن هو كتبهم يف باإلجنيل املراد أن وذكروا للمسيح، الالحقة األجيال من مبدؤها كان األناجيل

  .)٣(املسيح جتسد زعمهم يف هو الذي اهللا
 للرماد ذر منهم وهذا :فيقول فقدوه أو ضيعوه النصارى أن غري u عيسى إجنيل إثبات يؤكد مث

 شيء فيها بأناجيل واستبدلوه األصلي اإلجنيل ضيعوا النصارى أن وهي احلقيقة، تبصر نأ من العيون يف
 ا، يهتدون تعاليم يسلمهم أن بدون أتباعه املسيح يترك أن املعقول من فهل الباطل، من وكثري احلق من
 من ريهموغ الرومان وبني املعاندين احلاقدين اليهود بني فيه كانوا الذي الوضع ذلك وسط يف وهم

  . اجلاهلني الوثنني
 تارخيهم، من مبكر زمن يف فقدوه بأم يعترفوا أو: السؤال هذا على جييبوا أن النصارى على

  .األرجح هو هذا ولعلّ

                                      
 .١٤٤ ص)  الرباط -  املعارف مكتبة(  الكرمي القرآن يصورها كما املسيحية أصول ، الفاضلي علي داوود/ د:  انظر)  ١(

 . ٢:٢ تسالونيكي إىل األوىل بولس رسالة)  ٢(

 .١٩٨ ص،  اخللف سعود،األديان يف دراسات من: نقالً)  ٣(
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ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم فَنسوا حظا مما ﴿ :وجل عز اهللا يقول إذ
وا بِهوا  ذُكِّرا كَانبِم اللَّه مئُهبني فوسو ةاميمِ الْقواَء إِلَى يضغالْبةَ واودالْع مهنيا بنيفَأَغْر
  ]١٤ املائدة سورة[ ﴾يصنعونَ

 كتام مقدمة يف جيعلوا أناجيل أربعة الواحد اإلجنيل بدل النصارى عند صار قد ..فإنه وهلذا
  ).  ويوحنا ولوقا ومرقس مىت( إىل منسوبة هي وإمنا u املسيح إىل منها أياً ينسبون وال د،اجلدي العهد

 وخطب دعوة من فيها ورد ما أن يدرك أن بسهولة يستطيع األربعة، األناجيل هلذه والقارئ
  :مها أساسيني، مطلبني إىل تعود وجمادالت، ومواعظ

 . u موسى على أنزلت اليت يعةالشر يف جاء مبا والعمل التوبة إىل الدعوة   -١

 . واملساواة العدل فيها يتحقق اليت اهللا مملكة قيام بقرب التبشري -٢

  .سيأيت كما )١(بذلك النصارى علماء يعترف وفقدانه اإلجنيل وبضياع
 من أنفسهم النصارى عن نقوال ذكر أن بعد u عيسى إجنيل يف قوله ميكن ما اخللف خلص وقد

 : منها نقاط عدة يف كتبهم
 أوائل وذكره به اإلميان إىل الناس u املسيح ودعا اإلجنيل، مساه املسيح على كتابا أنزل اهللا أن -١

  .رسائله يف بولس ذكره كما النصارى،
  !!ذهب أين وال اإلجنيل، ذلك مصري عن شيئاً يعرفون ال النصارى أن -٢
 النصارى ودعاة اريوناحلو يتناقلها كان متداولة مشتركة ووثيقة شفوية روايات هناك كانت أنه -٣

 تصديق وهذا .األناجيل بني االتفاق ألوجه األساسي املصدر أا ويعتقد األوائل
   

                                      
 بل.النصارى ماعليه ختالف امليت البحر عند  خمطوطات على العثور مت أنه إال عيسى على املرتل لإلجنيل النصارى فقدان بيان ومع)  ١(

 والذي احلديث العصر هذا يف أنفسهم النصارى من إجنيلهم حول الرد هذا ضمن منثوراً سيأيت كما وغريها بسببها الشكوك بدأت
 يف حمفوظة كانت قدمية خمطوطات حديثاً اكتشفت :القاضي علي داود الدكتور يقول أناجيل من بأيديهم ما مصداقية بعدم. فسروه
  . u مرمي ابن عيسى عن السائدة الفكرة تصحح معلومات على حتتوي أا وجد ، احلفر إحدى

 عليه رد اإلجنيل آثار علم يف عمدة وهو) الربايت. ف.و( الدكتور إىل املخطوطات هذه من نسخة» تريفور« الدكتور أرسل ملاو       
: وقال امليالد بعد عام مبائة كتابته وحدد» امليت البحر جبوار هضبة فوق احلديث العصر يف خمطوط أعظم اكتشاف على اين« بقوله

 الباحث نظر وإذا. النصرانية عن فكره يف ثورة ستعمل أا إىل وأشار ،»املخطوط هذا صحة حول لعاملا يف شك أدىن يوجد ال إنه«
 u عيسى دين انتهى حيث ٣٢٥ سنة نيقية جممع يف قسطنطني زمن الصناعية، العقائد إىل نظرته فستتغري املخطوطات هذه إىل

  .التثليث على مبنياً آخر، دين وبدأ
 وقد آخر مسياً هناك وأن املسيحيني، مسيا كان عيسى أن املخطوطات هذه قررته ما هي بالنا عن تغيب أن ينبغي ال اليت واحلقيقة      

 كان ألنه u حممد النيب ظهور به املقصود يكون أو خليل، إبراهيم يقول كما عودته عند نفسه هو الثاين باملسيا املقصود يكون
 املسيحية، أصول: انظر. يوحنا إجنيل يف الذي هو وهذا. ا جاء اليت األصلية العقيدة عن ومدافعاً عيسى روح منصفاً باحلق يتكلم

 .١٥٠ -١٤٩ القاضي، علي داود/د
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ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم فَنسوا حظـا ممـا   ﴿ :وجل عز اهللا قول
ةَ واودالْع مهنيا بنيفَأَغْر وا بِها ذُكِّربِم اللَّه مئُهبني فوسو ةاميمِ الْقواَء إِلَى يضغالْب

 .] ١٤ املائدة سورة[  ﴾كَانوا يصنعونَ

 كثرة على – فبولس البتة، يذكروها ومل األربعة األناجيل إىل يشريوا مل النصارى من املتقدمني أن -٤
 على يدل وهذا الرسل، أعمال سفْر كرهايذ مل وكذلك أبداً، رسائله يف يذكرها مل – رسائله

 .الزمن ذلك يف موجودة تكن مل أا

 وهو. م١٦٥ عام قتل الذي جاسنت هو صرحياً ذكراً املدونة الكتب من جمموعة ذكر من أول أن -٥
 عن فكانت ونشرها ا للتعريف حماولة أول وأما نفسها، األربعة األناجيل على صراحة يدل ال

 من الفترة يف) الدياطسرن( مساه واحد كتاب يف األربعة األناجيل مجع الذي» تاتيان« طريق
 تاريخ وهو الكتب، هذه وجود إليه يعزى أن ميكن الذي التاريخ هو وهذا) م١٧٠ -١٦٦(

 .منها براء أم على يدل ،مما جداً متأخر

 وحدها األربعة يلاألناج تكن مل امليالدي الرابع القرن إىل )م١٧٠( وهو التاريخ هذا بعد حىت أنه -٦
  .والقداسة اإللزام صفة منها ألي يكن ومل منتشرة كثرية أناجيل هناك كان بل املوجودة، هي

 كالم وإخالص بأمانة وتنقل وصادقة حقيقة الكتب هذه أن: النصارى زعم من نعجب أننا -٧
  .)١(ذلك على الدليل ميلكون ال وهم أخباره وتروي املسيح
لْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ قُلْ ه﴿  :وجل عز اهللا قال

   .)٢( ]١٤٨ األنعام، سورة[ ﴾أَنتم إِلَّا تخرصونَ 
  :السند حيث من: ثالثاً

 ناقلهت يف الزمن امتداد ومع له الناقلة باملصادر الوثوق يف الشرعية قيمته املقدس الكتاب يستمد إمنا
  .بالسند يسمى ما وهو له بالرواة العناية يف أمهية األمر يشتد

  .به؟ الوثوق مدى وما املقدس؟ الكتاب سند عن السؤال يبقى وعليه
  .اجلديد والعهد القدمي العهد سند عن النصارى يدي بني الذي التاريخ وجييب

  .)التوراة( القدمي العهد أما
  

                                      
 . ٢١٣ – ٢١٠ ص اخللف، سعود األديان، يف دراسات انظر)  ١(

 موسى على أنزلت اليت وراةالت مع u عيسى أعطيه الذي الكتاب وأنه اإلجنيل يف املسلمني عقيدة األول الباب يف ذكرت وقد)  ٢(
u ما يعمل لكي التكرار يف حاجة أرى فال. 
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 مجيع دون uموسى أن ففيها التوراة أسفار فيه تكتب الذي الزمن بطول اليهود يعترف
  .شفاهاً أعطيها اليت األحكام وهي وكتبها األحكام
 إىل - ...األحكام ومجيع الرب أقوال جبميع الشعب وحدث موسى فجاء« اخلروج سفر يف جاء 

  تعاىل اهللا بيد مكتوبة شريعة أعطي موسى أن وذكروا )١(»الرب أقوال مجيع موسى فكتب -يقول أن
  .)٢(حجارة لوحي يف

  .)٣(التابوت حلاملي وأعطاها وفاته قبيل التوراة كتب موسى أن وذكروا
  .)٤( u موسى وصية حسب أخرى مرة التوراة كتب يوشع أن اليهود وذكر

 سبعة بعد إليهم عاد مث همأعداؤ عليه استوىل عندما صموئيل النيب عهد حىت التوراة خرب انقطع مث
  .)٥(أشهر

  . بناه الذي اهليكل إىلu سليمان نقله مث) أورشليم( يف فوضعه u داود هدع جاء حىت
 موسى وضعهما اللذين احلجارة لوحي سوى فيه جيد مل فتحه حينما u سليمان أن وذكروا

u.)موسى نسخها اليت التوراة نسخة ذهبت فأين )٦ u اليهود جيد ماال هذا التابوت؟ يف هاعووض 
  . له جواباً النصارى وال

  )٧(التوراة عن واحنرفوا  إسرائيل بين بني وحروب إنقسامات u سليمان بعد حدثت مث  
  .يوشيا امللك زمن إىل التوراة ذكر ذلك بعد انقطع مث املصريون وغزاهم

 سفر وجد الزمان ذلك يف الرب بيت على الكاهن حلقيا أن على التوراة يف النص جاء حيث
 علينا اشتعل الذي الرب غضب هو عظيم ألنه«: قال امللك أن قوهلم ذلك ويف الرب بيت يف الشريعة

 بيت يف وجد الذي الشريعة سفر حسب ليعملوا السفر هذا لكالم يسمعوا مل آباءنا أن أجل من
  ). عاما ٣٤٠( يوشيا وامللك السالم عليه سليمان بني أن يقولون واملؤرخون. )٨(»الرب

                                      
 .٣: ٢٤ اخلروج)  ١(

 .١٢: ٢٤ اخلروج: انظر)  ٢(

 .٢٤: ٣١ ، ٩: ٣١ التثنية سفر:  انظر)  ٣(

 .٣٠: ٨يوشع سفر)  ٤(

 .ومابعدها ٣: ٤ األول صموئيل سفر)  ٥(

 . ومابعدها١: ٦ الثاين صموئيل سفر: انظر)  ٦(

 الذين األمم أرجاس كل حسب فعلوا... وأنصاب مرتفعات ألنفسهم وبنوا...  الرب عيين يف الشر يهوذا وعمل«  يقولون كما ) ٧(
 ...٢٢: ١٤ األول امللوك سفر» الرب طردهم

 .١٠٢: ٢٣ ،١٣-٨:  ٢٢ الثاين امللوك سفر)  ٨(
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 وأخذ  اهليكل ودمر ودمرها يهوذا دولة على تنصرخب هجم) م.ق٥٨٦(  سنة يوشيا امللك بعد مث
 قلبه اهللا هيأ الكاتب عزرا أن اليهود يزعم ذلك بعد مث .)١(اهللا بيت وأحرق الرب بيت خزائن مجيع
  .)٢(إسرائيل بين وتعليم ا والعمل الرب شريعة لطلب

 من كتب ما ءةلقرا مجعهم أورشليم إىل إسرائيل بنوا عاد ملا مث البابلي السيب زمن كان وعزرا
 أن الكاتب لعزرا وقالوا... الساحة إىل واحد كرجل الشعب كل اجتمع« :قالوا هذا ويف موسى شريعة
 مث )٣(»النهار نصف إىل الصباح من منها وقرأ بالشريعة الكاتب عزرا فأتى... موسى شريعة بسفر يأيت
 اليعازار من طلب )م.ق٢٤٧- ٢٨٢( يف كان الذي )الثاين بطليموس( اليوناين احلاكم أن املؤرخون ذكر
 الطلب فنفذ اخلمسة موسى أسفار لترمجة بالتوراة عاملا وسبعني اثنني إليه يرسل أن الكهان رئيس

  . )٤( الالتينية إىل ترمجت اليونانية وعن) السبعينية(ـ ب املعروفة الترمجة وكانت
 حركات أو نقط بدون واليت يةالعرب اللغة على املقدرة فقدوا اليهود أن املقدس الكتاب ذكر

 املاسورية النسخة وأخرجو) العاشر القرن إىل امليالدي السابع القرن( من عملهم واستمر عليها بإدخاهلا
  . )٥(عنها واملترمجة العربية النسخ مجيع نسخت وعليها

 يبأيد اليت للتوراة سند ال أنه يتبني مصادرهم من النصارى عند ملا املوثق العرض هذا بعد
  . u موسى على أنزلت اليت التوراة هذه أن القول هلم فأىن النصارى
  : يلي ما يالحظ التوراة تدوين حول النصارى عند ملا التارخيي العرض هذا وعلى

فاليهود  )٦(أن التوراة ال سند هلا متصل إىل عصر التدوين الذي منه ترمجت بعد ذلك نسخ التوراة -١
 .اً من الزمن مث بعد ذلك فقدوها لعدة عواملالتوراة ردح األوائل رمبا حفظوا

نقطع خربها بعد كتابة يوشع هلا وذلك يف وقت راة ينقطع بني احلني واآلخر فقد اأن ذكر التو -٢
ألعداء زمن فيه وأنه استوىل عليه ا uمبكر فهم ال يذكرون سوى التابوت اليت وضعها موسى 

 .النيب صموئيل
إىل اهليكل فهم  u أصعده إىل أورشليم مث نقله سليمان وجده مث uأم عندما ذكروا أن داود  -٣

ويبقى السؤال .  uيقولون أن سليمان مل جيد فيه سوى لوحي احلجارة الذين وضعهما موسى 
  . يف التابوت؟ وهذا ماال جيد له النصارى جوابا uأين ذهبت نسخة التوراة اليت وضعها موسى 

                                      
 . ٢٠-١٧: ٣٦ الثاين األيام أخبار:  انظر)  ١(

 .١٠: ٧ عزرا سفر:  انظر)  ٢(

 .٣-١: ٨ حنيميا سفر:  انظر)  ٣(

 القدمي العهد من نصوصه جبميع اخللف ذكره وقد ٩٠ -٧٨ ص  اخللف سعود ، والنصرانية اليهودية األديان يف دراسات انظر)  ٤(
 .املؤرخني وكتب

 .٩٠ ص ، والنصرانية اليهودية األديان يف دراسات من نقالً)  ٥(

 .وراة ألن التحريف مستمر حىت بعد عصر الطباعة والتدوينيوال توجد نسخة أخرية للت)  ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

بعد انقسام بين إسرائيل احنرافهم عن الدين، واستوىل أم ذكروا يف الكتاب املقدس زمن رحبعام  -٤
عليهم فرعون مصر مث مل يعد بعد ذلك ذكر للتوراة إىل زمن امللك يوشيا، حيث انتهى خرب 

وبدأ ذكر سفر الشريعة اليت ال تدل من قريب أو بعيد على أا عني التوراة اليت أنزلت . التابوت
التوراة، إذ من املستبعد بعد هذه الفترة الطويلة أكثر وما وجدوه ال يتحقق أا  uعلى موسى 

م باهليكل والتعاقب على من ثالثة قرون من الضياع أم مل يعلموا أا يف اهليكل رغم االهتما
 . !رئاسته

 . ومعلوماته وزعم أا سفر الشريعةوال يبعد أن يكون الكاتب حلقيا مجعها من حمفوظاته  -٥
لى إثره التوراة بإمجاع معامل الدين مع تدمري اهليكل، فقدت ع إن تدمري خبتنصر على مجيع -٦

 .املؤرخني
. )١(سنداً متصالً بل قالوا أنه هيأ قلبه لطلب الشريعة هلا إن كتابة عزرا للتوراة مل يذكر النصارى -٧

بعد هذا الضياع لقرون فال بد أنه كتبها من حمفوظاته أو من مصادر فمن أين له سند متصل 
أن تكون  فال تعدو.uثقة بالسند املتصل، فأىن هلم الثقة بأا عني توراة موسى أخرى غري مو

ومل يذكر أحد من اليهود . عمالً بشرياً فإن نسبها إىل اهللا فليأتنا بالدليل وهم ال يقولون بذلك
 !.   موسى عليه السالم ومرة على عزرا وال النصارى أا أنزلت مرتني مرة على

ية كانت بعد وفاة عزرا بقرابة قرنني من الزمان ومل يذكروا سنداً متصالً إليه أن الترمجة السبعين -٨
 !.فأين السند. uواألبعد منه عشرة قرون من وفاة موسى 

كان بعد زمن طويل واستغرق عدة . قاموس الكتاب املقدس إدخال النقط واحلركات إثباتأن  -٩
 . سواء قبل الضياع أو بعدهحول النص املكتوب  !!قرون مما يضع استفهامات مضاعفة؟؟

يف عدد األسفار حيث أن اليونانية ستة وأربعون سفراً، والعربية املاسورية تسعة  االختالفأن  - ١٠
 . لى أما أخذا من مصدرين خمتلفنيالكثرية يدل ع االختالفاتوثالثون سفراً، مع  وجود 

من أمريكا وبريطانيا  امليت مؤخراً استوىل عليها كل أن املخطوطات اليت وجدت عند البحر - ١١
 .واليهود، مما يدل على إخفاء حقائق خيشوا على خالف عادم يف العثور على اآلثار التارخيية

مما  عد كل ضياع عار من إثبات الدليل،أن كل ادعاء يدعيه النصارى حول العثور على التوراة ب - ١٢
كرمي وأنه ال وثاقة تارخييه وال يربهن عدم الوثوق فيما يقولون كما سأثبته اختصارا من القرآن ال

علمية ملا بني يدي النصارى من نصوص العهد القدمي، مما يدل قطعاً على جود التحريف والتبديل 
فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم  ﴿:داخل النص وأن اهللا عهد إليهم حبفظ كتام فضيعوه قال تعاىل

يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذُكِّروا بِه  لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً
                                      

 .١٠: ٧انظر سفر عزرا )  ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 بحي إِنَّ اللَّه فَحاصو مهنع ففَاع مهنيلًا مإِلَّا قَل مهنم ةنائلَى خع عطَّلالُ تزلَا تو
 ِسنِنيح١٣ املائدة سورة[ ﴾الْم[. 

ء إثبات التحريف داخل النص من واقع كتبهم وأقوال علمائهم وعلما كما سيأيت بيانه يف
  . املسلمني وشهادة أحكم احلاكمني

بعض أسفارهم ونقول  وقد ذكر اإلمام رمحة اهللا اهلندي عدم وجود السند للعهد القدمي مث ذكر
ن التكلم على سند وملا كا«: ولهم حوهلا وأا ال تثبت بسند إىل األنبياء الذين نسبت إليهم فيقعلمائ

كل كتاب مفضياً إىل التطويل اململ، فال نتكلم إال على سند بعض من تلك الكتب فأقول وباهللا 
من تصنيفاته  ويدل عليه أمور  مث ذكر  uإنه ال سند لكون هذا التوراة املنسوب إىل موسى : التوفيق
  .أمور أقتصر عل ذكر األمر السادس عشرة

ثبت : ملعتمدين يف ديباجة البيل اجلديدا النصرانيةكيدس من فضالء ر سكندر قال داكت: فيقول 
، والثاين أنه ليس من تصنيف موسى ةاألول أن التوراة املوجود: األدلة اخلفية ثالثة أمور جزماً يل بظهور

كتب يف كنعان أو أورشليم، يعين ما كتب يف عهد موسى الذي كان بنو إسرائيل يف هذا العهد  يف 
والثالث ال يثبت تأليفه قبل سلطنة داود وال بعد زمن حزقيال، بل أنسب تأليفه إىل زمان الصحاري، 

يعين قبل ألف سنة من ميالد املسيح، أو إىل زمان قريب منه يف الزمان الذي كان فيه  uسليمان 
  .)١(»uهومر الشاعر فاحلاصل أن تأليفه بعد مخسمائة سنة من وفاة موسى

التوراة الذي هو رأس امللة اإلسرائيلية، فامسع حال كتاب يوشع الذي حال  وإذا عرفت«مث قال 
مل يظهر هلم إىل اآلن باجلزم اسم مصنفه وال زمن تصنيفه، وافترقوا :ملرتلة الثانية من التوراة فأقولهو يف ا
  .)٢(»....ة أقوالإىل مخس

وذكر فيه أموراً  وزبور داودمث ذكرها واحلال كذلك ينطبق على سفر القضاة وراعوث وحنميا 
   .)٣(إىل غري ذلك من ختبطهم والذي ستجده مبثوثاً يف كتابه .نها أا مجعت يف أزمنة خمتلفةم عجيبة

أما العهد اجلديد فاحلديث حول عدم الوثوق بسنده يبدأ من حديث النصارى أنفسهم سواًء ما 
  .كان يف مصادرهم أو ما كتب عنهم

 وتعاليم ورسالته حياته حول وتدور ،u عيسى رفع عقب رويداً رويداً نشأتفإن األناجيل 
  .أتباعه

                                      
 .  ٤٦-٤٣رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق : انظر)  ١(

 .٤٨رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق )  ٢(

 .٥٤-٤٣رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق : انظر )  ٣(
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 قول إىل امليالدي الثاين القرن أواخر يف إال تستعمل مل اليت) اجلديد بالعهد( التسمية هذه وتستند
 مييت احلرف ألن احلرف؛ عهد ال الروح، عهد جديد، عهد خدم نكون أن مكننا الذي فهو«: بولس

إن هذا العهد «: كري من علماء القرن الرابع اسنت من أعظم علماء فرقة ماينل فقا )١(.»يحيي والروح
ب إىل احلواريني ورفاق بل صنفه رجل جمهول االسم، ونس. صنفه املسيح وال احلواريون اجلديد ما
  . )٢(»احلواريني

احلاالت اليت وصلت إلينا يف باب زمان تأليف األناجيل من قدماء « :هورن يف تفسريه: وقال
وغري  معينة، ال توصلنا إىل أمر معني، واملشائخ القدماء األولون صدقوا الروايات  اءمؤرخي الكنيسة بتر

وهذه الروايات الصادقة والكاذبة . وا من بعدهم مكتوم تعظيماً هلمالواهية وكتبوها، وقبل الذين جاؤ
ذكر روايات كثرية عن السنة مث  )٣(»وتعذر تنفيذها بعد انقضاء املدة وصلت من كاتب إىل كاتب آخر

  . اليت كتب فيها كل إجنيل مما يفيد ختبطهم وأم ال يتبعون إال الظن
م يف سند كل مث حاول اإلمام رمحة اهللا يف كتابه أن يورد نصوص علماءهم القدامى حول ثقته

  .إجنيل
حق هذا يف مل يقدر على بيان السند  إن مؤلف ميزان احلق مع تعصبه: فيقول عن إجنيل مىت

  .)٤(وظنه بال دليل مردود» إن الغالب أن مىت كتبه باللسان اليوناين«اإلجنيل بل قال ظناً 
لكن املوجود منه الترمجة ... كتب هذ اإلجنيل باللسان العرباين«مث يقول عن أحد علمائهم قوله 
  .)٥(»اين فهي ترمجة الترمجة اليونانيةاليونانية واليت توجد اآلن باللسان العرب
هم القدامى  يف مكتوبه أن من أفاضل علمائ) جريوم(صرح «: وحول إجنيل مرقس ولوقا يقول

من إجنيل مرقس، وبعض القدماء يشكون يف  األخريبعض العلماء املتقدمني كانوا يشكون يف الباب 
 ولنيبعض اآليات من الباب الثاين والعشرين من إجنيل لوقا وبعض القدماء كانوا يشكون يف البابني األ

  .)٦(»من هذا اإلجنيل
طلبة يف كتابه إن كافة إجنيل يوحنا تصنيف طالب من ) استادلن(كتب «: أما إجنيل يوحنا فيقول
  .  )٧(»املدرسة اإلسكندرية بال ريب

                                      
 .٢٤٦لفاضلي   داوود علي ا/ د، أصول املسيحية )  ١(

 .٥٦رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق )  ٢(

 .   ٥٦رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق )  ٣(

 .   ٥٤رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق )  ٤(

 .   ٥٤رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق )  ٥(

 ٥٤رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق )  ٦(

 .   ٥٦ي رمحة اهللا  اهلند، إظهار احلق )  ٧(
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إن األناجيل اليت بني يدي النصارى اليوم ليس هلا سند كامل يتصل بكاتبيها اليت : يقول ابن تيمية
وأن النصارى ال يعرفون علم الرواية واألخبار، ومعرفة أحوال الرجال وجرحهم  تنسب إليهم، وال سيما

  . )١(وتعديلهم وطريقة تلقيهم وغري ذلك كما هو احلال عند املسلمني
وأن العلماء الذين أشرفوا على حترير املسائل النصرانية يف دائرة املعارف الفرنسية فإم يذهبون 

ميذ أن هذه األناجيل كتبها أشخاص غري احلواريني والتال: ي يؤيدإىل أن التحقيق العلمي والتارخي
بل إن مظاهر الشك والريبة اليت أحاطت بأسفار النصارى ومؤلفيها محلت . والتابعني الذين تنسب إليهم

    .)٣(.)٢(بعض الباحثني من األوربيني على الشك يف شخصية املسيح نفسه
عون اإلتيان بسند متصل إىل نيب أو حواري، ويف هذا ولذلك فإن علماءهم املعاصرين ال يستطي

هم الفحول السند املتصل فما قدروا عليه، واعتذر بعض ولذلك طلبنا من علمائ« اهلندي يقول رمحة اهللا
إن فقدان السند عندنا وقوع املصائب والفنت  :اظرة اليت كانت بيين وبينهم فقالالقسيسني يف حمفل املن
نا فيها شيئاً وتفحصنا يف كتب اإلسناد هلم، فما رأي. ة ثالمثائة وثالث عشرة سنةعلى املسيحيني إىل مد

  .)٤(» غري الظن والتخمني
لك املصادر يقول عبد قد بدأ يف وقت مبكر من تكوين ت النصرانيةبل إن الطعن يف املصادر 

 هذه أخبار جتف أن قبل من رمبا جداً، مبكراً اإلسناد هذا صحة يف الطعن بدأ وقد« :الراضي حممد
  : املكتوبات

  : أن إىل فحصه من انتهى اجلديد، للعهد ناقد وأول بولس تلميذ فمرقيون
  . اإلطالق على شيئاً يكتبوا مل عيسى تالميذ -١
  . حقيقية وغري مزورة األناجيل حتملها اليت الرسل أمساء -٢
  .ووضعهم اليهود تزييف من هي فيها املعروضة بصورا األناجيل -٣
 من جمموعة وكذلك مزورة، أمساء أربعة حتت مزيفة، أناجيل أربعة عليها فرضت قد النصرانية -٤

  . بصلة هلم متت ال بولس وإىل املسيح تالميذ إىل املنسوبة الكتابات

                                      
 .٢٦/ ٣اجلواب الصحيح، ابن تيمية )  ١(

   ٤١٤ص  طويلة  الوهاب عبد ،نقالً من الكتب السماوية وشروط صحتها  . ٩٢-٩١علي وايف ،ص،األسفار املقدسة )  ٢(

لقد حبث بعض : سيةبل قد توصلت إىل اجلهالة املركبة بالعهد اجلديد يف نظر النصارى أنفسهم إذ يقولون يف دائرة املعارف الفرن)  ٣(
الباحثني احملققني من علماء أوربا يف األناجيل األربعة فتبني هلم أنه ال يعرف مىت كتبت ، وال بأي لغة ألفت ، وقال بعضهم إن 

دائرة . بل إن بعضهم من جعل تعاليمها مأخوذة من الوثنية . وام بعضهم بولس الذي كان يهودياً بوضعها .مؤلفيها غري معروفني 
 .٢٩٣/ ٦ املنار تفسري وغريها الفرنسية عارفامل

 .٤٣-٤٢رمحة اهللا  اهلندي ، إظهار احلق )  ٤(
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 هذه مجع الواجب فمن مث ومن الصحيحة، الوحي كلمات من بعضا تتضمن الكتابات هذه -٥
  .)١( منها الصحيح اإلجنيل لتأليف الكلمات
الوثاقة العلمية  على أمرين حىت تتحقق ة القول حول الوثوق يف السند فإنه جيب االعتمادوخالص

  . كتاب منسوب إىل نيب من األنبياء ألي
  . رواية الرواة املنقولة إلينا بالسند املتصل: األمر األول
  . التارخيية اليت تثبت ذلك التراث وهو اآلثار: واألمر الثاين

، ا وال رواة وهم يرتهوا عن ذلكاحد من األمرين فليست مثة رواية هلمل تثبت بو واألناجيل«
  .)٢(»لن خربها فهي إذن يرفضها التاريخوال آثار تنطق ا وتع

وهذا الكالم إمنا نريد إقرارهم به من أنفسهم، وإال فما عند املسلمني يطمئن إليه القلب وأن اهللا 
ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم ﴿ :عهد إليهم حبفظها فضيعوها ونسوها قال تعاىل

فوسو ةاميمِ الْقواَء إِلَى يضغالْبةَ واودالْع مهنيا بنيفَأَغْر وا بِها ذُكِّرما مظوا حسفَن  مئُهبني
  ] ١٤ املائدة سورة[ ﴾اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ

  . طول شرح وإسهاب بيان واحلمد هللا وهذه اآلية تكفي عن
 يف النصارى دور ويبدأ سنده، ناحية من به يوثق ال املقدس الكتاب مجيع أن إىل خنلص وذا

 نسبت مصادر على معتمدون لإلجنيل مضيعون ذلك مع وهم اجلديد العهد من مصادرهم على احلفاظ
  .وعدوانا ظلماً اهللا كالم إىل
   :املنت حيث من :بعاًرا

 يف الوثوق لعدم تبعاً يسقط املنت فإن به والوثوق مكانته يقوي املقدس للكتاب سند ال أنه ومبا
  .وأحكامه بأخباره الوثوق خالهلا من يثبت علمية قيمة له تبقى وال السند

 به متسكهم يف النصارى احنراف خالهلا من أوضح وقفات ثالث املنت مع سأقف فإنين ذلك ومع
  .له حتريفهم إثبات مع

   .التحريف إثبات :األوىل الوقفة
 للتحريف فقط مناذج إىل أشري سوف املقدس الكتاب يف التحريف وجود عن أحتدث وعندما

  .خرياًأ التعليق وأترك .ما زمن يف عليه كان ما غري النص هذا وأن به اعترفوا الذي
  . والتبديل انوالنقص بالزيادة وقع املقدس الكتاب يف فالتحريف

  

                                      
 .٢٧٢ص، ، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات نقالً)  ١(

 .  ٨٧حممد أبو زهرة ص ،حماضرات يف النصرانية )  ٢(
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  : بالزيادة التحريف إثبات
  : القدمي العهد ففي
 وقراهم فجعلوهم الكنعانيني أيديهم يف وسلم إسرائيل آل دعاء اهللا فسمع«: العدد سفر يف ورد

: ٦٩٧ الصفحة يف تفسريه من األول الد يف) كالرك آدم( قال  )١(»حراماً املوضع ذلك ومسي صوايف
 موسى عهد إىل يهلكوا مل الكنعانيني مجيع ألن ،u يوشع موت بعد أحلقت يةاآل هذه أن أعلم وإين
  . )٢(موته بعد بل

 وذكر القدمي، العهد يف بالزيادة التحريف على مثاالً نوعشري ستة اهلندي اهللا رمحة ذكر وقد
  . اجلديد العهد من مثاالً عشر تسعة

  : اجلديد العهد ويف
  . )٣(»يشاونه مالذي أو اجليل هذا أهل أشبه إذا يماف الرب قال مث« لوقا إجنيل يف ورد
 هذه« اآلية هذه ذيل يف )كالرك آدم( املفسر قال حتريفاً زيدت) الرب قال مث( اجلملة وهذه

 وأخرجها األلفاظ هذه حمقق كل ورد تامة شهادة األمر وهلذا قط، لوقا ملنت أجزاء كانت ما األلفاظ
 حمقق كل وردها التامة بالشهادة زيادا ثبت الذي األلفاظ إدخال أليس» املنت من) وكريسباخ ينجل(
   .)٤(التحريف؟ أقسام من زعمهم يف   اهللا كالم هو الذي الكالم يف

) كالرك آدم( قال إحلاقي عالنية ولفظ )٥(»عالنية جيازيك السر يف الناظر وأبوك« مىت إجنيل ويف
 كريسباخ( أسقطه كامل سند اللفظ هلذا يكن اململ« إحلاقيته أثبت بعدما اآلية هذه شرح ذيل يف

   .)٦(»املنت من) وبنجل ووتستني
  .الرسل وأعمال الرسائل وكذلك

 إنه تؤذيه، أنت الذي عيسى أنا: الرب فقال يارب؟ أنت من له فقال« الرسل أعمال سفر ففي
: الرب له قال رب؟يا أفعل أن تريد لذياما: ومتحري مرتعد وهو فقال ستة، إال ترفس أن عليك يصعب

                                      
 املكان اسم ودعي ومدم فحرموهم الكنعانيني ودفع إسرائيل للقو الرب فسمع« يدي يف اليت النسخة ويف.  ٣: ٢١: العدد )  ١(

 .»حرمة

 .١٦٦ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار: انظر )  ٢(

 .٣١: ٧:  لوقا )  ٣(

 .١٧٢ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار: انظر )  ٤(

 .١٨: ٦:  مىت )  ٥(

 .١٧٩ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار : انظر )  ٦(
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 عليك يصعب إنه«) وشولز كريسباخ( قال )١(» تفعله أن عليك جيب ما لك وسيقال البلد وادخل قم
  .» )٢(إحلاقية ،»يارب؟ أفعل أن تريد لذياما: ومتحري مرتعد وهو فقال ، ستة إال ترفس أن

  : بالنقصان التحريف إثبات
  : القدمي العهد يف
 وهذه )٣(»األرض على يوماً أربعني الطوفان وصار«: هكذا عربانيةال النسخة يف التكوين سفر يف
 على وليلة يوماً أربعني الطوفان وصار« :هكذا اليونانية الترمجة ويف الالتينية نسخ من كثري يف اجلملة
  .)٤(»العربي املنت يف ليلة لفظ فليزد«  تفسريه من األول الد يف هورن قال» األرض

  : اجلديد العهد ويف
 لوقا إجنيل من والثالثني الرابعة واآلية الثالثنيو الثالثة اآلية مابني تامة آية سقطت« :)٥(هورن قال

 إجنيل من١٣ الباب من ٣٢ اآلية ومن مىت إجنيل من ٢٤ الباب من ٣٦ اآلية من أخذها بعد ا فلتزد
 عن كلهم واملفسرون حملققونا أغمض: احلاشية يف قال مث« اآلخرين لإلجنيليني موافقاً لوقا ليكون مرقس
 إجنيل من تامة  آية سقطت اعترافه فعلى» )هلر( عليه توجه حىت لوقا منت يف الواقع العظيم النقصان هذا
 حىت ما يعلم أحد فال والساعة اليوم ذلك وأما« :هكذا مىت إجنيل يف اآلية وهذه فيه زيادا وجيب لوقا

  .)٦(»وحده أيب إال السماء مالئكة
» يسوع روح هلم يأذن فلم« :)وشولز كريسباخ( قال» روح هلم يأذن فلم« الرسل أعمال ويف

  .)٧(١٨٢١ وسنة ١٦٧١ سنة العربية الطبعة إىل أضيفت مث
  :بالتبديل التحريف إثبات

  : القدمي العهد يف
 مخسمائة يهودا وبنو شجاع رجل ألف مثامنائة كانوا إسرائيل بنو« الثاين صموئيل سفر يف وقع

 كانوا ويهودا شجاع رجل ومائة ألف ألف كانوا إسرائيل فبنو« امللوك سفر ويف )٨(»شجاع لرج
 الد يف) كالرك آدم( قال. حمرفة هنا العبارتني فإحدى» شجاع رجل ألف وسبعون ألف أربعمائة

 اأ واألغلب. عسري الصحة وتعيني العبارتني، صحة ميكن ال«: صموئيل عبارة ذيل تفسريه من الثاين
                                      

 .  ٦- ٥: ٩ الرسل أعمال )  ١(

 .١٧٨ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار: انظر )  ٢(

 .١٧: ٩: التكوين )  ٣(

 . ١٨٤ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار: انظر)  ٤(

 .تفسريه من الرابع الد من ٤٧٧ الصفحة يف )  ٥(

 .١٨٨ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار: انظر )  ٦(

 .١٨٨ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار: انظر )  ٧(

 .٩: ٢٤ الثاين صموئيل )  ٨(
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 واالجتهاد. اُألخر املواضع إىل بالنسبة كثرية حتريفات القدمي العهد من التواريخ كتب يف ووقعت. األوىل
 ومصنفوا. بالظفر إنكاره ميكن ال الذي األمر. الوهلة أول من يسلم أن واألحسن عبث، التطبيق يف

  .كالمه هىانت» كذلك يكونوا مل الناقلني لكن إهلام ذوي كانوا وإن العتيق العهد
 كتب يف التحريفات أن واعترف. التعيني على يقدر مل لكنه بالتحريف، اعترف املفسر فهذا

  . )١(الوهلة أول من التحريف تسليم األسلم الطريق إن: فقال وأنصف.  كثرية التواريخ
 اذكره واليت والعربانية اليونانية النسخ بني املوجودة التحريفات من عددا اهللا رمحة ذكر كما

  . )٢(املقدس الكتاب يف والغلط بالتحريف االعتراف إال التبديل هلذا جيدوا ومل همعلماؤ
  : اجلديد العهد يف أما
): وشولز كريباخ( قال )٣(»اهللا خلوف لبعض بعض وليخضع«: إفسيس أهل إىل بولس رسالة يف

 .)٤(»املسيح لفظ والصحيح غلط اهللا لفظ إن«

  :املقدس كتابال يف التناقض: الثانية الوقفة
 مث بأنفسهم كتبوه بل اهللا عند من ليس وألنه وأحكام، أخبار من عليه حيتوي مبا املقدس والكتاب

 العهد بني فيما سواء املتناقضة، األمور من كثري على حيتوي فإنه وإهلام بوحي كتب وأنه اهللا، إىل  نسبوه
 سواء بعض يف بعضه اجلديد العهد أو بعض يف بعضعه القدمي العهد بني فيما أو اجلديد، والعهد القدمي
  .  الواحد اإلجنيل أويف األناجيل بني فيما

  !!السفر نفس يف أنه مالحظة مع بينه فيما القدمي العهد تناقض على األمثلة فمن
 النص جاء حيث فيها حيمل أن اهللا أمره ومن ،u نوح سفينة خرب من التكوين سفر يف ذكر ما

 الستبقائها الفلك إىل تدخل كل من اثنني جسد ذي كل من حي كل نوم« السادس اإلصحاح يف
  .)٥(» كأجناسها األرض دبابات كل ومن كأجناسها، البهائم ومن وأنثى، ذكراً تكون معك،

 ماعدا وأنثى ذكراً سبعة جنس كل من يأخذ أن أمره اهللا أن ذكروا مباشرة النص هذا بعد مث
  . اثنني فيأخذ الطاهرة غري البهائم

 ليست اليت البهائم ومن وأنثى، ذكراً سبعة سبعة معك تأخذ الطاهرة البهائم مجيع من« فقالوا
 وجه على نسل الستبقاء وأنثى، ذكراً سبعة سبعة أيضاً السماء طيور ومن وأنثى، ذكراً اثنني بطاهرة
  . )٦(»األرض

                                      
 .١٥٤ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار:  انظر )  ١(

 .١٦٠ -١٤٨ اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار:  انظر )  ٢(

 ٢١: ٥ إفسيس أهل إىل بولس رسالة )  ٣(

 .١٦٠ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار:  انظر )  ٤(

 ١٩: ٦ التكوين )  ٥(

 .٢: ٧ التكوين )  ٦(
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  .اجلديد والعهد القدمي العهد بني فيما وأما
 منهم أناس زىن كما تزن وال« :هكذا اجلديد العهد من قورنثيوس لأه إىل بولس رسالة يف جاء

   .)١(»ألفاً وعشرون ثالثة واحد يوم يف فسقط
 من ألفاً وعشرون أربعة مات من وكان«: بقوهلم القدمي العهد يف العدد سفر يف املقصودة وهي

  . العدد يف التناقض وجود على يدل مما اختالف ففيهما  )٢(» الشر
  : ذلك فمن بعض من بعضها األناجيل بني افيم وأما

 .)٣(»برياً وعسالً جراداً يأكل كان حيىي أن« مرقس إجنيل يف جاء

  .)٤(»يشرب وال يأكل ال كان أنه« مىت عند
  : الواحد اإلجنيل يف التناقض

 لنفسي أشهد كنت إن« نفسه عن u عيسى قول اخلامس اإلصحاح يف مىت إجنيل يف جاء
 .)٥(»حقاً ليست فشهاديت
  .)٦(»حق فشهاديت لنفسي أشهد كنت وإن« فقال الثامن اإلصحاح يف ذلك ناقض مث

 وقع ما خبالف ذلك، من مليء املقدس والكتاب فيض من غيض التناقضات من ذكر الذي وهذا
 كما وتبديل، حتريف عندنا وهي النصارى عنها يعرب كما !!األخطاء من وغريها اختالفات من فيه

 فيما املصطلح العبارة واختالف« : اهلندي اهللا رمحة يقول الصدد هذا ويف الكرميات تاآليا عليه نصت
 االعتراف عليه يلزم املذكور باملعىن العبارة باختالف أقر فمن. عندنا املصطلح التحريف هو بينهم

 مخسنيو ألف ومائة( ميل، ماحقق على )ألفاً ثالثني( اإلجنيل يف االختالفات هذه مثل ووجد بالتحريف
  . )ألف ألف( على تزيد االختالفات أن أحدهم قول ذكر أن إىل )٧(»كريسباخ ماحقق على) ألفاً

  :صحيحة غري معلومات على املقدس الكتاب احتواء: الثالثة الوقفة
 العهد يف املثال سبيل على منها صحيحة غري املعلومات آالف دفتيه بني ضم املقدس والكتاب

  : القدمي
 فال والشر اخلري معرفة شجرة من فأما« فيها جاء الشجرة من آدم أكل خرب يف نالتكوي سفر يف

  .)٨(»منها تأكل يوم أي يف موتاً متوت فإنك منها، تأكل
                                      

 .٨: ١٠ قورنثيوس أهل إىل بولس رسالة )  ١(

 ٩: ٢٥ العدد سفر )  ٢(

 ٦: ١ مرقس )  ٣(

 ١٨: ١١ مىت )  ٤(

 .٣١: ٥ مىت إجنيل )  ٥(

 .١٤: ٨ مىت إجنيل )  ٦(

 .١٩٣ اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار )  ٧(

 ١٧: ١٢ التكوين سفر )  ٨(
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 يف كثرياً بعدها عمر بل اليوم ذلك يف مات وما الشجرة من أكل u آدم ألن غلط وهذا 
  .)١(األرض

  :اجلديد العهد ويف
 واحد كل جيازي وحينئذ مالئكته، مع أبيه جمد يف يأيت سوف ساناإلن ابن فإن« مىت إجنيل يف
 يف آتياً اإلنسان ابن يروا حىت املوت اليذوقون قوماً ههنا القيام من إن لكم أقول احلق عمله، حسب
 ال: لكم أقول احلق فإين األخرى إىل فاهربوا املدينة هذه يف طردوكم ومىت« آخر موضع ويف )٢(»ملكه

  .)٣(»اإلنسان ابن يأيت حىت رائيلإس مدن تكلمون
  .اإلنسان ابن يأتيهم فلم انطوغلم النصان وهذا

 وجماز أبيه جمد يف آتياً أحد رآه وما بالية، عظاماً وصاروا ماتوا هناك القائمني كل األوىل ففي 
  . عمله على أحد

 على ومضى جمده يف آت اإلنسان ابن يروا ومل وماتوا، وأكملوها إسرائيل مدن كلموا الثانية ويف
  .بعد يأم ومل عام ألفي من أكثر ذلك

 جاءهم قد وإال والضالل الباطل أهل وإتباع التحريف، نتيجة وهذا الناس حياسب ولن يأيت ولن
  .  نقية بيضاء u عيسى ا

 العلمية مراجعهم يف ممثالً النصارى به يسلم مما املقدس الكتاب منت يف الثقة عدم فإن وذا
 عصور يف كتبت القدمي العهد أسفار إن«: الربيطانية املعارف دائرة تقول القدمي العهد فعن الكبرية
 النص عن خيتلف املعتمد اليوناين النص إن مث متباينة، خمتلفة ثقافات ذوي خمتلفني كتاب وأيدي خمتلفة،
 بعد الرابع القرن إىل يناليونا النص ويرجع. األسفار خمتلف يف كثرية زيادات وفيه بيناً، اختالفاً العربي
  . )٤(»امليالد

 القدمي العهد من لكل الشفوية الفترة عن الربيطانية املعارف دائرة تتحدث اجلديد العهد عن أما 
 إىل أدى شفوياً والكتب التعاليم انتقال فيها مت الزمن، من طويلة فترة مرور إن«: وتقول اجلديد والعهد
 فترة إىل تصل ومل والتدوين، الكتابة فترة جاءت عندما والكتب مالتعالي لتلك وإضافة واختصار حذف
 اليت التدوين فترة بعد حىت ازدادت املعضلة إن مث جداً، كبرياً تغيرياً وتغيريها حتويرها بعد إال التدوين
 الكتب هذه من النسخ عمليات إن مث. مناسباً يراه ما يضيف كاتب كل وكان قرون، عدة إىل امتدت
 املادة أن يرى قد الناسخ ألن وذلك. املتعمد وغري املتعمد التغيري من متعددة عمليات جهتوا أيضاً

                                      
 .٩٠ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار انظر )  ١(

 ٢٨- ٢٧: ١٦ مىت )  ٢(

 .٢٣:  ١٠ مىت )  ٣(

 .٣٨ ص  البار علي حممد،النصرانية والعقائد اجلديد العهد يف معاصرة دراسات )  ٤(
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 بأن متاماً مقتنعاً والصواب احلق يظنه ما بكتابة هو فيقوم هلا، ديد أو العقائد يف تغيري إىل تؤدي املكتوبة
  .)١(»الصواب إىل يوجهه القدس روح

 التقدم بسبب منهم املتأخرين عند مقبولة تعد مل ارىللنص القدس بروح التأييد فكرة أن غري
  .األسباب من وغريها ،الوعي وزيادة احلديثة واالكتشافات العلمي

 الالهوت علم أساتذة من جمموعة وهم) اإلله جتسد أسطورة( كتاب مؤلفوا الكالم هذا ويؤكد
 من كبري لعدد اتضح ماك الكتاب، هذا ملؤلفي اتضح لقد«: يقولون إذ بريطانية جامعات أربع يف

 القرن ويف... باستمرار ومتغرية نامية حركة كانت تارخيها امتداد على النصرانية أن اليوم مسيحي
 بأقالم كتبت األناجيل أن وقبلت -  الثاين -... رئيسني بتعديلني الغرب يف النصرانية قامت عشر التاسع
   .)٢(»اإلهلي األمر عصمة مااكل على يضفي أن ميكن وال متنوعة، حاالت يف أشخاص عدة

 من) % ٨٠( صحة بعدم احلكم من شخص) ٢٠٠( من مكونة أمريكية حبث حلقة انتهت وقد
: اجلريدة قالت. م١٩٩١ مارس٤ يوم يف األمريكية أجنلوس لوس جريدة ذلك عن حتدثت اإلجنيل

. قاله ما على لتصويتوا املسيح السيد دراسة من سنوات ست بعد اإلجنيليني العلماء اجتماع انتهى«
 على وانتهوا اإلجنيل يف إليه املنسوبة الكلمات من %)٨٠( صحة بعدم الدراسية احللقة هذه وحكمت

  .)٣(»باألمثال ويتكلم حكيم نيب أنه
 وهذا السنني عرب التحريفات لزيادة سبب التراجم فإن املقدس الكتاب يف البشرية للصناعة وتبعاً

  .اليوم أيدينا بني هو فيما جنده ال وما السابقني العلماء كتب يف منقوال جنده فيما السبب هو
 اللغة يف العديدة التراجم االعتبار بعني أخذنا قد إننا«): احلياة كتاب اإلجنيل( مترمجوا يقول

 واليت السابقة القرون يف املعروفة التراجم عن فضالً املاضية، العشرين السنوات خالل صدرت اليت العربية
 تيمية وابن القرايف كتب يف جنده فما كثرية، اختالفات األخرى عن ختتلف ترمجة وكل. »املائة عن تزيد
 واإلجنيل، التوراة عن ينقلوا اليت النصوص من اجلعفري البقاء أيب والقاضي حزم، وابن القيم، وابن

 أي اليوم، بأيدينا اليت واإلجنيل التوراة يف اإلطالق على موجود غري بعضها أن كما بينها، فيما ختتلف
 املترجم يراها – الربيطانية املعارف دائرة تقول كما – ألا األحدث، التراجم يف حذفها مت قد أا

   .)٤( عقائده من لعقيدة خمالفة

                                      
 .٤٨ ص:  البار علي حممد،النصرانية والعقائد اجلديد العهد يف معاصرة دراسات )  ١(

 ١٤ ص،  البار علي حممد ،النصرانية والعقائد اجلديد العهد يف معاصرة دراسات:  من نقالً )  ٢(

 .١٣العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية، التنري )  ٣(

 ١٦ص ،البار علي حممد،النصرانية والعقائد اجلديد العهد يف معاصرة دراسات )  ٤(
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 مصدر يف النصارى ختبط عن فيه القول حتقق وما النصارى عند املعتربة األناجيل عن احلديث هذا
 استقت أين من السؤال يبقى أنه إال اهللا وحي واألهواء احملرف اعتبار يف هلم،وضال وتشريعهم عقيدم

   التوراة؟ إىل مضمومة قدسيتها األناجيل هذه
 قراءة وحرمت األناجيل هذه اعتربت حيث نيقية جممع يف الكنسي التسلط يف اإلجابة وتكمن

 ومن سواها ما كل حبرق فأمرت أناجيل من النصارى عند كان ملا الساحقة الكثرة رغم ماسواها كل
  . دينهم يف النصارى عمدة هي منحرف بنفس كتبت واليت الكتب هلذه االختيار هذا اعترب هنا

  :برنابا إجنيل :خامساً
 عليه امم اًَكثري ولرفضه اإلجنيل، هلذا والتارخيية العلمية القيمة من برنابا إجنيل عن احلديث ينطلق

 من فيه مبا يستأنس أنه إال ،u عيسى إجنيل أنه إثبات إمكانية عدم مع ،والتشريع االعتقاد يف النصارى
  . الكرمي القرآن به جاء ما تؤيد حقائق

  .أمهيته؟ وما إجنيله وماهو برنابا هو فمن
  . u عيسى يحواري أحد» برنابا« أن النصارى عند املعتربة الرسائل يف إشارات وردت

 أعمال رسالة يف ذكره ورد قديساً، رسوالً النصارى هويعترب u املسيح تالميذ أحد) برنابا( و
 ومرافقته تبشريه وطريقة حياته من شيء عن حتدثت قد الرسالة هذه إن بل موضع، من أكثر يف الرسل
 الكفر شديدة تعاليمه بسبب إجنيله مقدمة يف برنابا ذكره كما عنه افتراقه مث التبشريية، رحالته يف لبولس

 برمحة املسيح، يسوع بنبيه األخرية األيام هذه افتقدنا قد العجيب العظيم اهللا إن عزاءاأل أيها« :يقول إذ
 بتعليم مبشرين التقوى، بدعوى كثريين لتضليل ذريعة الشيطان اختذها اليت واآليات للتعليم، عظيمة
 جنس، حلم لك جموزين دائماً، به اهللا أمر الذي اخلتان ورافضني اهللا، ابن املسيح داعني الكفر، شديد
 أسطر ألجله الذي السبب وهو األسى، مع إال عنه أتكلم ال الذي) بولس( أيضاً عدادهم يف ضل والذين

 يف فتهلكوا الشيطان يضلكم وال ختلصوا، لكي ليسوع، معاشريت أثناء ومسعته رأيته، الذي احلق هذا
 . )١(»اهللا دينونة

 القدس الروح من وممتلئاً صاحلاً رجالً كان ألنه« واإلميان بالصالح لربنابا األعمال رسالة وتشهد
  .)٢(»باإلميان

 وجدت إيطايل أصل عن مترمجة نسخة )م١٩٠٨( سنة يف رضا رشيد حممد نشر فقد إجنيله أما
  . احلالية األربعة األناجيل يف ملا مغايرة حقائق فيها برنابا إىل تنسب» بفينا« اإلمرباطورية املكتبة يف

                                      
 .٨- ١: ١برنابا اجنيل )  ١(

 .١٥١ ص  الفاضلي علي داوود/ د،املسيحية أصول  ٢٨٢ - ٢٨١ص،احلاج حممد، التثليث إىل التوحيد من النصرانية )  ٢(
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 أن وبني له، ترمجته مقدمة يف اإلجنيل هذا حول هادئة مناقشة )١(سعادة ليلخ املترجم عرض وقد
 مؤلفها حول آراؤهم وتضاربت. طويلة فصوالً شأا يف وكتبوا النسخة هذه يف حبثوا أوروبا علماء
 أن إىل توصل أنه إال اإلجنيل هذا لترمجة وضعها اليت مقدمته يف اآلراء هذه خلص وقد تأليفها وتاريخ

  . اإلجنيل هذا وضع مث ذلك بعد أسلم مث تنصر مث يهودياً يكون رمبا بهكات
 إذ برنابا إلجنيل احلاج حممد الدكتور مناقشة على أقتصر الباحثني من مجاعة القول هذا ناقش وقد

 أن واستحالة) برنابا( إىل اإلجنيل هذا نسبة تؤيد اليت األدلة أذكر أن أود املوضوع هذا اية ويف« :يقول
 : األدلة هذه ومن. r حممد نبينا بعثة بعد وضع أنه أو مسلماً واضعه يكون

 اليت واالحنرافات البدع حول كانت واليت ،)برنابا( و) بولس( بني ذكرناها اليت اخلالف قضية -١
 يضم إجنيل كتابة وهو العمل، ذا يقوم) برنابا( جعلت القضية هذه للمسيحية، بولس أدخلها
  .واملنحرفني املبتدعني من حيذروا حىت وتعاليمه، وعقيدته، لهوأعما املسيح حياة

 يف وال احلديث، أو القدمي يف املسلمني الكتاب مشاهري كتابات يف اإلجنيل هلذا ذكر يرد مل -٢
 ألندر فهارس وضعوا الذين املستشرقني، أو األعاجم أو العرب عند القدمية العربية الكتب فهارس
  . ديثةوح قدمية من العربية الكتب

) كرمير( عليه عثر فقد ذلك يؤكد له التارخيي والتتبع خالصة، نصرانية بيئة يف اإلجنيل هذا وجود -٣
 هذه انتقلت مث ،)أمستردام( مدينة مشاهري أحد من أخذه حيث بروسيا، ملك مستشاري أحد

 ،)فينا( يف امللكي البالط مكتبة إىل مكتبته انتقلت الذي) سافوري أيوجني( الربنس إىل النسخة
 سكتس( البابا مكتبة يف وجدها حيث) فرامرينو( )٢(الراهب عليه عثر) كرمير( قبل ومن

  .اإلسالمي العامل عن بعيدة مسيحية بيئة يف بقيت قد النسخة أن يؤكد كله وهذا ،)اخلامس
 املمنوعة الكتب قائمة واملتضمن املؤرخون، يذكره الذي) م٤٩٢( سنة) جالسيوس( مرسوم -٤

 .املرسوم هذا نفي على أدلة جند ومل) برنابا يلإجن( ومنها
) برنابا( فـ مسلم، وضع من أنه على تدل ال الكرمي للقرآن اإلجنيل هذا موضوعات بعض موافقة -٥

 اهللا نيب عند معروفة هذه تكون أن غرابة وال املوافقة، هذه منه ومسع ،u املسيح السيد مع عاش
 .)٣( u عيسى

                                      
 حممد( الشيخ بنشره وقام اإلجنليزية وترمجتها ، اإليطالية النسخة عن العربية إىل اإلجنيل هذا بترمجة قام  مصر يف عاش لبناين صراينن )  ١(

 .املنار دار يف) رضا رشيد

 .٢/١٠٦٩املوسوعةامليسرة» والتبتل والفقر الطاعة«  أساسها ديين، لغرض الدير، ساكن رىالنصا من: الراهب )  ٢(

 . ٢٩٦ – ٢٩٥ ص،احلاج حممد، التثليث إىل التوحيد من النصرانية: انظر )  ٣(
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 الكنيسة استبعدته برنابا إجنيل يدعى إجنيال أن« بوتر فرنسيس شارلزت. د عن خليل إبراهيم وينقل -٦
 هلذا مؤيدة جاءت امليت البحر منطقة يف حديثاً اكتشفت اليت واملخطوطات األول، عهدها يف

  . »اإلجنيل
  : هي جوهرية أمور يف املشهورة األربعة األناجيل اإلجنيل هذا ويباين

 اليهودية وسكان جندي، ألف ستمائة من مرأى على وذلك ،اهللا ابن وكونه املسيح إلوهية ينكر -١
  .وأطفال ونساء رجال من

  .إسحاق ال إمساعيل هو هللا ذبيحة تقدميه على إبراهيم عزم الذي االبن -٢
 يف املتكرر الصريح باللفظ حممداً ذكر وقد حممد، بل يسوع، هو ليس املنتظر املسيح أو مسيا أن -٣

 باا فوق مسطوراً رأى اجلنة من طرد ملا آدم وأن اهللا ولرس إنه وقال الذيول، ضافية فصول
  ). اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال( نور من بأحرف

 به، شبه الذي اخلائن يهوذا كان إمنا صلب الذي وأن السماء، إىل محل بل يصلب مل يسوع أن -٤
   .)١( )هلم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه وما( للقرآن مطابقاً وجاء
 املستقيم والصراط املبني النور أيديهم وبني يؤخر، وال شيئاً املسلمني عند يقدم ال يلاإلجن وهذا

 نزوله بعد اإلميان أحداً يسع وال وبرهانا، حجة وأوسعها نزوالً، الكتب آخر وهو الكرمي، القرآن
  . التسليم وأمت الصالة أفضل عليه نبيه ويصدق به منيؤ أن دون به، والسماع
  : نزوالً السماوية الكتب آخر اهللا كالم الكرمي القرآن نأ إثبات مسألة

 أمهية تربز الكرمي بالقرآن إميام لعدم باحلجة، الشبهة ومقارعة الكتاب أهل مع اجلدل معرض يف
وأَنزلْنا ﴿: تعاىل قال عليها ومهيمناً الكتب من قبله ملا ناسخ وأنه نزوالً، السماوية الكتب آخر أنه بيان
كا  إِلَيبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بمقًا لدصم قبِالْح ابتالْك

ولَو أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواَءهم عما جاَءك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا 
ش إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتي مف كُملُوبيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّه

  ]٤٨ ، املائدة سورة[  ﴾مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 
 العاملني، رب كالم وهو اإلطالق، على النبوة عالمات روأظه الساطع، r حممد نبوة برهان وهو

  . السطور ويف الصدور يف هذا يومنا إىل بعدهم ومن الصحابة وحفظه ،uجربيل به نزل
  

                                      
  ،اجاحل حممد ،التثليث إىل التوحيد من النصرانية :وانظر. ١٥١ ص. الفاضلي علي داوود/ د ،املسيحية أصول: انظر )  ١(

 .٢٨٨ - ٢٨١ ص
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  : منها أموراً اهللا كالم كونه صدق على يدل ومما
 مثله، من بسورة أو مبثله تأيت أن عجزت العرب وأن والفصاحة، البالغة يف عالية درجة على كونه )١

 :التحدي معجزات آخر يف تعاىل قال والفصاحة البالغة يف غاية أم رغم ذا اهللا وحتداهم
﴿ اَءكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف متإِنْ كُنو

نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نتعاىل وقال ]٢٣ البقرة، ورةس[ ﴾م: ﴿ تعمتنِ اجقُلْ لَئ
 مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتلَا ي آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو سالْإِن

 ]٨٨ اإلسراء سورة[ ﴾لبعضٍ ظَهِريا 

 املاضية األمم عن فأخرب. أخرب كما كانت وقد واملستقبلة املاضية باألخبار اإلخبار على اشتمل أنه )٢
 منها، إخراجه مث اجلنة وسكناه وخلقه آدم عن وأخرب وعيسى، وموسى وإبراهيم نوح كقوم

 وبقي الكتاب، أهل عند موجود هو مما وغريها، املكذبة األمم بعض وإهالك وإبليس واملالئكة
 يأخذها ومل يكتب وال يقرأ ال أمي r ولوالرس. نقصان أو زيادة أو  تبديل بال عليه هو ما على
 .بيان بأصدق كتاب من

لَتدخلُن الْمسجِد ﴿ مكة فتح عن إخباره مثل أخرب كما فكانت املستقبلة األمور عن وأخرب
م تعلَموا الْحرام إِنْ شاَء اللَّه آمنِني محلِّقني رُءوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ فَعلم ما لَ

غُلبت ) ١(امل ﴿ الروم على فارس وانتصار ]٢٧ الفتح، سورة[ ﴾فَجعلَ من دون ذَلك فَتحا قَرِيبا
 ومونَ ) ٢(الربلغيس غَلَبِهِم دعب نم مهضِ وى الْأَرني أَد٣-١ الروم سورة[ ﴾ف [  

 قال العلوم شىت على ومشتمل كبري، كتاب أنه مع متناقضة وال كاذبة أمور على حيتوي ال أنه )٣
 ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثريا ﴿ :تعاىل

 ]٨٢  النساء سورة[
 أخذت ولرمبا ،هتفسري وال معانيه يفهم ال من تعتري وقد مساعه، عند القلوب تلحق اليت اخلشية )٤

 النجاشي على القرآن قرأ ملا طالب أيب بن جعفراً أن مثل.  مساعه عند وهلة ألول ويسلم القلب
وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى ﴿ :تعاىل قال خشيته من مجيعاً وبكوا بكى وأصحابه

نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيأَع  عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح
ينداه٨٣ املائدة سورة[ ﴾الش[ 

 واألعجمي والعريب والكبري للصغري ويسره حبفظه، اهللا تكفل الساعة، قيام إىل باقية معجزة كونه )٥
 ]١٧ القمر سورة[ ﴾ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ ﴿ : تعاىل قال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 النبوة على املعجز والدليل ،املدعى الوحي اجتماع مع اإلعجاز من عديدة وجوه على واشتمل )٦
 .معاً

 :  يلي ما فيه اإلعجاز وجوه فمن
 التصوير النظم، املعىن، اللفظ،: حيث من القرآن إعجاز البياين اإلعجاز ويشمل :البياين اإلعجاز - أ

  . الفين
 وأخبارهم، السابقني قصص: التالية ااالت يف اإلخباري اإلعجاز ويتجلى :رياإلخبا اإلعجاز - ب

  . املستقبلية باألمور التنبؤات واإلنسان، العامل وخلق واملعاد والنار كاجلنة: الغيبيات
 جانب وإىل والوسطية، االعتدال على القرآن يف التشريعي اإلعجاز ويقوم: التشريعي اإلعجاز - ج

  . اليسر الشمول، املرونة،: منها أخرى؛ وجوه تربز ذلك
 الفهم يستصرخ حنو على العقل خطابه يف القرآن يف العقلي اإلعجاز وجه ويتجلى :العقلي اإلعجاز -د

 وذلك. واألخروية الدنيوية سعادته إىل اإلنسان إرشاد يف واإلحساس العواطف مع ويشركه والفكر،
 يف طريقته واالختالف، التناقض من خلوه: وهي عقلي،ال خطابه جوهر شكلت ثالثة عناصر باشتماله

 والنظريات املعارف أصول من عليه اشتمل ما العقلية، والدالئل واملوازين بالرباهني االستدالل
  . واملباحث

 واجليولوجيا والطب كالفلك: العلم جماالت معظم لتشمل نواحيه وتتعدد :العلمي اإلعجاز -ـه
 حىت إخل،...والبحار واحلضارة والتاريخ والتجارة واالقتصاد والتناسل يوانواحل النبات وعلم والزراعة

 العصر يف العلم نظر وجهة من للنقد قابلة مقولة أية على حيتوي ال القرآن«: أن املؤكد من بات
    .)١(»احلديث

 عند السماوية الكتب عن مفصلة لدراسة عرض أن بعد بوكاي النصراين العامل مادعى وهو
 أصالتها وأثبت احلديث، العلم معطيات مع تطابقها ومدى تارخييتها القرآن، نصوص عن احلديث

 ينازعه ال الوحي كتب بني منفردة مكانة القرآن نص ألصالة إن« فيقول العلمية احلقائق مع وانسجامها
  .)٢(» اجلديد وال القدمي العهد فيها

ن بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيلٌ من حكيمٍ ﴿لَا يأْتيه الْباطلُ م الكرمي القرآن هو فهذا
﴾ يدم٤٢ ، فصلت سورة[ ح[  

                                      
-٢٩٣ ص اهلندي  اهللا رمحة،  احلق إظهار وانظر ٤٥٧ ص ،٢٤٠ ص، ، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات:  انظر )  ١(

٣١١. 

 .٨٠ص احلاج حممد، التثليث إىل التوحيد من النصرانية )  ٢(
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وأَنزلْنا إِلَيك ﴿ :وعقائده بأحكامه والعمل به اإلميان الناس مجيع إىل r الرسول دعوة وهو
مابِ وتالْك نم هيدي نيا بمقًا لدصم قبِالْح ابتالْك لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا عنميه

ه ولَا تتبِع أَهواَءهم عما جاَءك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاَء اللَّ
تاكُم فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن ليبلُوكُم في ما آ

  ]٤٨ املائدة سورة[ ﴾جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ
قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ ﴿ والظن الباطل يتبع إمنا خبالفه يقول من وأن
  ] ١٤٨ األنعام سورة[ ﴾لَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَتتبِعونَ إِ

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثريا مما كُنتم تخفُونَ من ﴿ :وأخرياً
و ورن اللَّه نم اَءكُمج ريٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك بِنيم ابت١٥ املائدة سورة[ ﴾ك[  

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترة من الرسلِ أَنْ تقُولُوا ما ﴿
 املائدة سورة[ ﴾رجاَءنا من بشريٍ ولَا نذيرٍ فَقَد جاَءكُم بشري ونذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدي

١٩[  
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّوا ﴿

  ] ٧٧ املائدة سورة[ ﴾من قَبلُ وأَضلُّوا كَثريا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ 
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  .إميام جبميع أركان اإلميان كما هو اًيؤمن النصارى برسالة الرسل إميانا منحرف

  : ن إميان النصارى بالرسل فيما يلييف هذا املطلب أحتدث عو
   :اإلميان بالرسل إمجاالً: أوالًً

ال، بأن اهللا يبعث من يشاء من خلقه رسوالً إىل أمة من يؤمن النصارى بالرسل على وجه اإلمج 
  .األمم، كإميام برسالة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغريهم من األنبياء املذكورين يف الكتاب املقدس

دعاهم اهللا بطريقة فريدة، وأعطاهم  أنبياء العهد القدمي أشخاص: لونوعندما يعرفون األنبياء يقو
. للطبيعة والنبوة تتضمن نبوات مستقبلية، وإعالناً حاضراً وتوصيات لكلمة اهللا رساالته بطريقة خارقة

  .)١(ولقد أعطي األنبياء موهبة من الروح القدس
أما اإلجنيل . فالعهد القدمي ذكر األنبياء فيه وهو مستند النصارى يف التعريف م وبأخبارهم

على سريم ونبوءام  آخر من األنبياء ركزفذكر عددا من األنبياء ومر عليهم بال تفصيل، وعدداً 
تركيزاً واضحاً، وذلك اعتقاداً من املفسرين املسيحيني، أن هؤالء األنبياء بشروا بقدوم اهللا اإلنسان، بل 

  .ح، ومتهيداً لقدومه كالنيب يوحناإن اإلجنيل جعل بعضهم يف خدمة دعوة املسي
باستثناء زكريا وحيىي باعتبار أن تدوين التوراة اكتمل  وهؤالء األنبياء جيمعهم العهد القدمي التوراة

  .)٢(قبل عصرمها
  :يف الكتاب املقدس األنبياءمكانة 

لألنبياء مكانة عند النصارى من التقديس واإلجالل، بشكل جممل أما يف حني تفصيل أخبارهم 
  . فهم ينتقصون بعضا منهم

شرب : ن بعض الرسل واألنبياء مثلوقعت مترمز إىل نقائص  يف العهد القدمي قصص وأخبار
 رى داخل خبائهوشرب نوح اخلمر فسكر وتع .)٣(منه ندما سقته ابنتاه ليكون هلما ولدلوط للخمر ع

   .)٤(حىت أبصره ابنه حام
                                      

 . ٢١ص، سربول ،اإلميان املسيحي )  ١(

 .٢/٨٣القرآن واألناجيل، حسن الباش  العقيدة النصرانية بني ) ٢(

 .٣٨-٣٠: ١٩التكوين : انظر  )  ٣(

 .٢٢-٢٠: ٩،  ٩: ٦التكوين : انظر  )  ٤(
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مثل خرب داود عليه ت من األنبياء كما ينسب الكتاب املقدس عدة أخبار زنا وقتل وخداع وقع
ء عليهم كثري مما اشتمل عليه الكتاب املقدس فيما ينسبه إىل األنبياوغريها . )٢(وسليمان ،)١(السالم

  . السالم مما ال ميكن ذكره
 :حيون ناقصاً ومتهيدياً فيقولونوما أنزل عليه من ربه يعتربه املسي uوحىت ما جاء به موسى 

للشعب، لكن ما  كان العديد من األنبياء احلقيقيني قد سبقوا جميء املسيح ومجيعهم تكلموا بكالم اهللا«
لقد كانوا مجيعاً يرمزون للمسيح النيب األعظم . أوحى اهللا هلم به كان ذا طبيعة متهيدية وغري مكتملة

  .)٣(»الذي كانوا قد أتوا من أجل التمهيد يئه
  :uاإلميان بعيسى  :ثانياً

يا ﴿ :اهللا تعاىلاناً صحيحاً كما قال إىل بين إسرائيل إمي uالنصارى األوائل آمنوا برسالة عيسى 
ى أَيها الَّذين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابن مريم للْحوارِيني من أَنصارِي إِلَ

ائفَةٌ فَأَيدنا اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه فَآمنت طَائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَ
 رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنآم ين١٤سورة الصف [ ﴾الَّذ[ 

  .مث احنرف إميان النصارى بعيسى إىل القول بإلوهيته
ما بقي من معتقدام  رى بعيسى بعد دخول التحريف وخصوصاوسوف أقتصر على إميان النصا 

  .لتاليةالوقت احلاضر يف النقاط ا إىل
  :حياة املسيح األزلية قبل ميالده عقيدة )١

يعتقد النصارى حياة املسيح األزلية، وهو قوهلم جيب أن ندرك حقيقة وجوده قبل أن يولد، كان 
الذي هو قبل «س يف كولسي موجوداً منذ األزل كابن اهللا، وأنه ال بداية له وال اية، كما يقول بول

  .)٤(»كل شيء
تدة إىل األبد ومل تنته عند املوت، وال توجد بداية أيام للمسيح ألنه كائن ولذلك فإن خدمته مم 

  .)٥(»إنه ساكن األبد« الرب يف أشعياء منذ األزل ويقول 
  
  

                                      
 .١١: ١انظر امللوك األول  )  ١(

 .٤-١: ١انظر امللوك األول  )  ٢(

 .٨٦ص ٢جيل، حسن الباش نقالً من العقيدة النصرانية بني القرآن واألنا ٨٥القس مينس عبد النور هل جتسد اهللا ص  )  ٣(

 .١٧: ١٧.١: ١رسالة بولس إىل أهل كولسي  )  ٤(

 .١٥: ٥٧أشعيا  )  ٥(
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وهو مل يتغري منذ  )١(»ة كان عند اهللا وكان الكلمة اهللايف البدء كان الكلمة والكلم«ويف يوحنا  
  .)٢(»و أمساً واليوم وإىل األبدح هو هيسوع املسي« األزل ولن يتغري أبداً

تشري إىل هذه ) اليوم(يئه إىل األرض و إىل األيام اليت سبقت جتسده وجم) أمس(وتشري كلمة  
ألرض واألبدية يف السماء تشري إىل ملكه األلفي على ا) إىل األبد(اليت نعيشها وتعيشها الكنيسة و األيام 
يف خلق  بت وجود املسيح منذ األزل هو كونه شريكاًومثة برهان آخر يث. األرض اجلديدةو اجلديدة

يرى وما ال  يف السموات وما على األرض، ما فإنه فيه خلق الكل ما«األرض فقيل يف كولوسي 
  .)٣(»...الكل به وله قد خلق... يرى

  .)٤(»قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن«ه واملسيح هو يهوه العهد القدمي وقد أعلن ذلك لليهود بقول
ومجيعهم شربوا شراباً «رين يف العهد القدمي يقول بولس و الذي ظهر ملوسى واألنبياء اآلخوه

  .)٥(»واحداً روحياً ألم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم ، والصخرة كانت املسيح 
  : حياة املسيح على األرض )٢

  .ببدأت حياة املسيح على األرض بأمر معجزي وهو والدته من عذراء من غري أ
عقيدة ميالد يسوع العذراوي، تقول بأن ميالد يسوع كان نتيجة حبل معجزي من خالله و

عجزي يقول وميالد املسيح امل. بقوة الروح القدس، بدون أب بشري محلت العذراء مرمي بطفل يف بطنها
  .لنا الكثري عن طبيعته

مل  مع ذلك فإن بشرية املسيحو. منا أما وأنه ولد من امرأة فيبني أنه حقاً إنسان وأصبح واحداً 
وامليالد . فقد ولدنا حنن باخلطية األصلية، ولكن هذا ال ينطبق على املسيح. تكن كبشريتنا متاماً

ويف حني أنه من املؤكد أن باستطاعة اهللا أن يدخل العامل . العذراوي له أيضاً عالقة بإلوهية املسيح
وإعالن املالك . ميالد املسيح تشري إىل إلوهيته بطريقة أخرى غري امليالد العذراوي، ولكن معجزة

كيف يكون «: ا ستلد ابناً، اضطربت مرمي وقالتفحني أخرب مرمي أ. ز هذه النقطةجربائيل ملرمي يرب
داللته لفهمنا امليالد  وكان رد جربائيل املالك على مرمي حامساً وله. )٦(»هذا وأنا لست أعرف رجالً

ل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضاً القدوس املولود منك يدعى ابن الروح القدس حي«: العذراوي
  .)٨(»ألنه ليس شيء غري ممكن لدى اهللا«: بعد ذلك بلحظات أضاف املالك قوله، و)٧(»اهللا

                                      
 .١: ١يوحنا  )  ١(

 .٨: ١٣رسالة بولس إىل العربانيني  )  ٢(

 .١٨- ١٦: ١رسالة بولس إىل أهل كولسي  )  ٣(

 .٥٨: ٨يوحنا  )  ٤(

 . ٩- ٨حياة املسيح دراسة تفصيلية ، د برايان  ص  :انظر بتصرف .  ٤: ١٠رسالة بولس إىل أهل كورنثوس  )  ٥(

 .٣٤:  ١لوقا  )  ٦(

 .٣٥: ١لوقا  )  ٧(

 .٣٧:  ١لوقا  )  ٨(
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. دة أن يسوع هو ابن اهللا باحلقيقةوأولئك الذين ال يؤمنون بامليالد العذراوي ال يؤمنون عا 
ذراوي هو عقيدة تعد حداً فاصالً، يفصل بني املسيحيني من ذوي الرأي املستقيم وهكذا فإن امليالد الع

  . )١(عن أولئك الذين ال يؤمنون بالقيامة والكفارة
  : وقد صاحب هذا امليالد قبله وبعده أمور كانت دليالً على إلوهيته ومنها

  .)٢( إعالن جربائيل لزكريا عن ميالد يوحنا على كرب سن وزوجة كانت عاقر ³
  .)٣(إعالن جربائيل ملرمي عن ميالد يسوع ³
 .)٤(التجسد وهو أن يأخذ ابن اهللا طبيعة اإلنسان بعمل الروح القدس ³
  .)٥(إعالن جربائيل ليوسف النجار عن ميالد يسوع ³
 .)٦(تسبيح املالئكة لوالدته ³

كانت  دةويرى النصارى أن الوال .)٧(وبعد مقدمات امليالد كانت الوالدة يف بيت حلم يف مذود
  .يف مذود دليل على تواضعه

ك ياله من مكان متواضع يولد فيه يسوع، ويالسعادة وفرحة السماء مبلك امللو«): برايان.د(يقول 
  .)٨(»املولود يف مذود بني احليوانات

ن له شأن يف بين إسرائيل مث أتت أمور بعد ذلك متالحقة مما هلا داللة على والدة طفل عظيم يكو
  :ومن ذلك
  .)٩(مما يدل على أن ملك اليهود قد ولد .جنم يف املشرق عند والدتهظهور  ³
 .)١١(املشرق له )١٠(سجود جموس ³
أمر ملك الرومان بقتل كل صيب ولد يف تلك السنة مث اهلرب به إىل مصر بظهور مالك ليوسف  ³

 .)١٢(النجار يأمره بذلك

                                      
 .٩-٩٣ص، سربول ،اإلميان املسيحي  )  ١(

 .٢٠-١١: ١لوقا  )  ٢(

 .٣٣-٢٦: ١لوقا  )  ٣(

 . ١٤برايان  ص . حياة املسيح دراسة تفصيلية ، د : وانظر . ٣٨-٣٤: ١لوقا )  ٤(

 .٢٣-٢٠: ١مىت  )  ٥(

 .١٤-١٣: ٢لوقا  )  ٦(

 ٦٠٧: ٢لوقا : انظر )  ٧(

 .١٧، ص  املسيح حياة ، بايلي ج برايان/ د )  ٨(

 .١٠-١: ٢مىت  )  ٩(

 .٢/١١٤٩امليسرة املوسوعة. للشر واآلخر للخري أحدمها بإهلني، تقول ثنوية وثنية ديانة على تطلق: اوس )  ١٠(

 .١٢-١١: ٢مىت  )  ١١(

 .١٨-١٣: ٢مىت  )  ١٢(
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  :خدمة املسيح على األرض )٣
  .)١(ياته على األرض وتبدأ بتعميد يوحنا املعمدان لهخدمة املسيح تعترب املرحلة الثانية من ح 

) امليالدي ٢٧عام (عندما بلغ يسوع الثالثني من العمر حوايل « :يقول قاموس الكتاب املقدس
ترك الناصرة واعتمد من يوحنا املعمدان، وبعمله هذا أعلن جهاراً أنه قد تقبل عمله ايد كاملسيا 

  .)٢(»متاماً إال أنه محل خطيئة البشر ي مع أنه بال خطيئةوكابن اهللا الوحيد واملخلص الذ

  .)٣(مث جتربة يسوع يف الربية أربعني يوماً

وذا اليقني يف قلبه اقتيد يسوع إىل برية اليهودية لكي « :يقول قاموس الكتاب املقدس عنها
يه أن يربهن أوالً جيربه إبليس حىت يثبت كفايته كمخلص البشر وأهليته هلذا العمل العظيم، فكان عل

ى قدرته يف االنتصار على على طاعته املطلقة من غري قيد وال شرط لآلب السماوي ويدلل عل
 إىل أن يقولون وخرج من التجربة ظافراً غالباً معلناً للعامل بأنه حقيق ألن يكون ابن اهللا... ارب،

   .)٤( »الوحيد وخملص العامل بغري منازع
بعد صيام أربعني يوما : في األوىلثالث مرات ف) ارب(صر على إبليس ص التجربة أنه انتوملخ

  .فرفض احلجارة أن تصري خبزاً، إن كنت ابن اهللا فقل هلذه: إبليسوأربعني ليلة جاع أخريا فقال له 
وصي املالئكة بك أن أخذه إىل اهليكل وقال إن كنت ابن اهللا فاطرح نفسك ألنه ي :ويف الثانية
   .حيفظوك، فرفض
أخذه إىل جبل عال وأراه مجيع ممالك العامل وقال له أعطيك إياها إن سجدت يل  :ويف الثالثة

  . شيطان ألنه مكتوب للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد سجدة، فرفض وقال اذهب يا
  .)٥(وذا تركه إبليس وأتت املالئكة فصارت ختدمه

أهم ما فيها هو ختليص بين إسرائيل من وبعد أن انتصر فيها على الشيطان بدأت دعوته واليت 
  .خطيئة آدم املتوارثة يف البشر كما مر بنا يف الفصل السابق

وملا دخل أورشليم ضجت املدينة كلها وسألت عن « : اإلجنيل يبني نبوته قول مىتومما جاء يف 
  . )٦(»هذا النيب يسوع من ناصرة اجلليل فأجابت اجلموع: هذا

  

                                      
 .٣٤-٣٢: ١، يوحنا ١٧-١٣:  ٣مىت  )  ١(

 .٨٦٦قاموس الكتاب املقدس ص  )  ٢(

 .١٣-١: ٤مىت  )  ٣(

 .٨٦٦قاموس الكتاب املقدس ص  )  ٤(

 . ١٤ - ١: ٤انظر مىت  )  ٥(

)١١-١٠: ٢١ )  ٦. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  : د ما دعوتهد كان معه أمران يؤيوق
  : األول اإلجنيل

تلك وقد ذكر يف الكتاب املقدس عدة مرات أن املسيح كان يبشر باإلجنيل يف بين إسرائيل، ومن 
وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إىل اجلليل يكرز ببشارة ملكوت «: النصوص ما ورد يف إجنيل مرقس

  .)١(»وآمنوا باإلجنيل ت اهللا ، فتوبوااهللا، ويقول قد كمل الزمان، واقترب ملكو
  :  املعجزاتوالثاين
يف الكتاب املقدس من بدء خدمة يسوع ظهرت على يديه معجزات بقدرته وإرادته، كانت  

دليالً على اعتبار قوله أنه إله وابن اهللا، وأنه خملص البشرية، ومن تلك املعجزات املبثوثة يف األناجيل ما 
  : يلي
  .)٢(جزاتهحتويل املاء إىل مخر وهي أول مع ³
  .)٣(تكثري الطعام القليل فقد أشبع مخسة آالف رجل من مخسة أرغفة ومسكتني ³
  . )٤(و أربعة آالف رجل من سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك ³
شفاء املرضى فقد شفى عميان ومشلولني وجمذومني وعرج وغريهم من أحوال خاصة كشفاء  ³

  .)٥(ب املقدساملرأة الكنعانية وأحوال كثرية مبثوثة يف الكتا
   .)٧(ولعازر .)٦(منهم ابن األرملة اًإحياء املوتى وقد أحيا أشخاص ³
   .)٨(مشي يسوع على املاء ³
  . )٩(مع عجز التالميذ عن صيد مسكة واحدة) مسكة١٥٣( صيد السمك الكثري ³
  . )١٠(عندما هبت عليه هو وتالميذه يف البحر.دئة العاصفة ³

وتؤكد حقيقة أن املسيح ابن اهللا  . هي أمور خارقة للطبيعةوذا فإن املعجزات اليت عملها يسوع 
تشري املعجزات إىل أعمال يعملها اهللا وتكون خارقة «: يقول كاتب حقائق وأساسيات اإلميان املسيحي

                                      
)١٤:١ )  ١. 

 .١٧٩موقف اليهود والنصارى سارة ص  : وانظر.٣٧ايان ص بر. حياة املسيح دراسة تفصيلية، د: وانظر ١١-١: ٢يوحنا  )  ٢(

 .١٥-١: ٦يوحنا  )  ٣(

 .١٠-١: ٨مرقس  )  ٤(

 .برايان  . حياة املسيح دراسة تفصيلية ، د : وانظر )  ٥(

 .١٧-١١: ٧لوقا  )  ٦(

 .٤٤ - ١: ١١يوحنا  )  ٧(

   .٣٦-٢٢: ١٤مىت  ) ٨(

 .١٤- ٣: ٢١يوحنا  )  ٩(

 . ٢٥-٢٢: ٨لوقا :انظر)  ١٠(
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ارق للنواميس فتحويل يسوع املاء إىل مخر أو إقامة لعازر من األموات، من أمثلة عمل اهللا اخل... للطبيعة
قة أن املسيح وال ميكن أن توجد تفسريات طبيعية هلذه األحداث وكانت تؤيد حقي. لطبيعةاليت وضعها ل

    .)١(»هو ابن اهللا القدوس
وقد اشتملت حياته على األرض قيامه بالدعوة والتبشري مبلكوت اهللا، والذي كانت معظم 

انوا ينتظرون املخلص مواعظه ووصاياه تدور حول دعوة الناس إليه، وهذا ما خيب ظن اليهود فيه إذ ك
هلم وأن يكون ملكاً ميلكون به األرض، وليس نبياً يزهد الناس يف الدنيا وانتظار ملكوت آخر وليس 

احلياة الدنيا املادية العاجلة، وهذا مما جعل أعداءه من اليهود يقومون بتدبري املكيدة له للتخلص منه  
واليت بنهايتها مت موضوع خالص البشرية من  واليت هي موضوع احلياة الثالثة للمسيح على األرض،

 .تبعات اخلطيئة املتوارثة يف البشرية
  : حياة املسيح األخرية على األرض )٤

    )٢( :باختصار هي واليت

حماكمته وانتهت بصلبه كما مث ) بيالطس( دارت حول كيد اليهود به إىل احلاكم الروماين
أمام  - ٢.أمام حنان-١حماكمات اليهود :أوالً ...وع أن جيتاز ست حماكماتتعني على يس :يقولون
  .أمام السنهدرمي -٣. قيافا

 )٣( .مرة أخرى أمام بيالطس -٣. أمام هريودس - ٢.أمام بيالطس- ١حماكمات الرومان  :ثانياً
وبعد ذلك دفنه يف ابدة اآلالم مث موته على الصليب ومبحاكمة يسوع انتهى األمر إىل صلبه ومك

  . األرض
سيح ابن اهللا ما كان ليأيت من جوار أبيه من السماء ليبقى يف األرض، ولكن ال بد أن غري أن امل

 رض أال وهو قيامته، مث صعوده إىليعود إىل جوار أبيه، ويف هذا املعىن يتجلى آخر فصول حياته على األ
  . )٤(السماء ليعود مرةً أخرى إىل السماوات العال بعد أن أكمل املسيح خدمته على األرض

واآلن على . لقد أكمل املسيح رأس الكنيسة خدمته! ياله من حق رائع « ):برايان. د(يقول 
  .)٥(»جسد املسيح أي الكنيسة أن تكمل دعوا والغرض من وجودها على األرض

  

  

                                      
 .٧٤ص،سربول ،اإلميان املسيحي  )  ١(

 .uكما ذكرت بتوسع يف الفصل األول عند احلديث عن عقيدة النصارى يف صلبه  )  ٢(

 . ١٣٢برايان  ص . حياة املسيح دراسة تفصيلية ، د : انظر )  ٣(

 .  وقد مت مناقشة عقيدة النصارى يف قيامة املسيح بشيء من التفصيل يف الفصل السابق )  ٤(

 .١٤٦برايان  ص . حياة املسيح دراسة تفصيلية ، د  )  ٥(
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  : واليت أوجزها يف احملاور اآلتية uوبقيت أمور جديرة بالذكر حول عقيدة النصارى يف عيسى 
  : حول طبيعة املسيح -١

إهلية وطبيعة بشرية  رى أن له طبيعتني خمتلفتني طبيعةخيتلف النصارى يف طبيعة املسيح فمنهم من ي
 .ومنهم من يرى أنه طبيعة واحدة 

ومنشأ اخلالف هو القول بإلوهيته، إذ ملا قالت النصارى أنه إله ورأوا أنه كغريه من البشر يأكل 
  . خلالف حول طبيعتهويشرب وميشي بني الناس أشكل عليهم ذلك وبدأ ا

فقال الكاثوليك أنه ذو طبيعتني ومشيئتني فاملسيح أقنوم إهلي حبت ولكن له ذاتان وكيانان مها 
وأما األرثوذكس ) م٤٥١سنة(والذي أقره جممع خلقيدونية ) روما(اإلله واإلنسان وهو قول كنيسة 

واحد مت بعد اإلحتاد بدون اختالط فيقولون بأن املسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، ففي املسيح أقنوم 
وال امتزاج وكان قول األرثوذكس رد فعل لقول الكاثوليك وذا انفصلت الكنائس الشرقية عن 

  .)١(الكنائس الغربية
  .وقد جاء كال القولني يف اإلميان املسيحي غري أنه اعترب القول بالطبيعة واملشيئة الواحدة هرطقة

. تعليم أساسي للمسيحية التارخيية أخذ طبيعة بشرية حقيقية فهذاأما وأن اهللا االبن «: فيقول 
أكد أن يسوع إنسان حق وإله حق، وأن ) م٤٥١سنة(وامع املسكوين الكبري الذي عقد يف خلقيدونية 

بيعة منها احتفظت الطبيعتني يف املسيح متحدتني دون اختالط أو امتزاج أو فصل أو انقسام، وكل ط
هرطقة القائلني بالطبيعة الواحدة تتضمن إضفاء الصفات اإلهلية على الطبيعة : مث يقول ..بصفاا اخلاصة

ويبني أن طبيعة يسوع البشرية كانت تقيدها حدود البشر  ...البشرية، وهكذا ختفي إلوهيته بشريته
  .)٢(»العاديني مثلنا، ماعدا أنه كان بال خطية

  : إلوهية املسيح -٢
سي من إجنيل العهد وهو جزء أسا. ضروري لكون اإلنسان مسيحياً اإلميان بإلوهية املسيح أمر

ومع ذلك كانت الكنيسة تجرب يف كل قرن على التعامل مع أُناس يدعون أم . اجلديد للمسيح
ومثة أربعة قرون يف تاريخ الكنيسة  .فيه إلوهية املسيح أو يشوهوامسيحيون يف الوقت الذي ينكرون 

الرابع، : وهذه القرون هي. الكنيسة) داخل(حامساً وعاصفاًَ  ها موضوعاًكانت إلوهية املسيح في
اليت هامجت فيها اهلرطقة وحيث أننا نعيش يف أحد القرون . اخلامس، التاسع عشر، والقرن العشرين

  .)٣(فكان أمراً ملحاً أن حنمي اعتراف الكنيسة بإلوهية املسيح ،الكنيسة

  

                                      
 .١٣٠-١٢٦وأبو زهرة.  ١٩٥-١٩٢ص ،شليب ، انظر املسيحية )  ١(

 .٩٠-٨٩ص،سربول ،اإلميان املسيحي  )  ٢(

 .٨٥ص،سربول ،اإلميان املسيحي  )  ٣(
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  :خضوع املسيح -٣
اوية يف غري أن األقانيم الثالثة يف الثالوث القدوس متس. خلضوع بعدم املساواةإن ثقافتنا تساوي ا
كة يف كل نواحي اإللوهية فاألقانيم الثالثة أبدية، ذاتية الوجود، ومشتر. الطبيعة والكرامة واد

ب هو فاآل. ومع ذلك فإنه يف خطة اهللا للفداء، تطوع االبن بأن يقوم بدور اخلاضع لآلب .وصفاا
  .)١(ونزل االبن يف طاعة إىل األرض ليعمل مشيئة اآلب. الذي أرسل االبن إىل العامل

  :دينونة املسيح -٤
مل ميارس دوره كملك للملوك فقط، بل وأمت أيضاً دوره  يما جلس يسوع عن ميني اهللا، فإنهوف

يامة أمام وسوف يعود مرة أخرى ليدين الناس يوم الق. فهو ديان كل الشعوب واألمم. كديان العامل
  .)٢(اخلالئق كما سيأيت

باعتبار رسالته إضافة إىل ما ذكر يف الفصل السابق  uهذه أبرز معتقدات النصارى يف املسيح 
 . حول أهم األمور املتعلقة به يف عقيدة التثليث والصلب والرفع

  :عقيدة النصارى يف الرسل: ثالثا
أن النبوة هي التحدث باسم : (هو... النبوةالتعريف الذي أظنه يناسب املفهوم املسيحي لظاهرة «
  .)٣(»كتعريف شامل للظاهرة تنضوي حتت ظالله مجيع عناصرها) الروح

رسالً يبشرون بعده األمم باخلالص  uفيعتقد النصارى بالرسل وهم من أرسلهم املسيح 
  .وملكوت السماء

  : النصارى  ميكن تقسيمهم إىل قسمنيوهؤالء الرسل من خالل كتب 
  : ثين عشرالرسل اال: لاألو

سولية اليت حددت يف سفر وهم من كانوا يف حياة املسيح وجيب أن تتوفر فيهم متطلبات الر
  :  حيث تضمن معيار الرسولية ما يأيت« .األعمال
  .سوع إبان خدمته باجلسد على األرضأن يكون تلميذاً لي ³
 .يكون شاهد عيان للقيامة ³
     .)٤(»اشرةد دعي وكلف بواسطة املسيح مبيكون ق ³

إىل  ثين عشر هم الذين تنطبق عليهم هذه املعايري وهم رسل املسيح الذين أرسلهموالرسل اال
شر أرسلهم يسوع هؤالء االثنا ع... مث دعا تالميذه االثين عشر« :األمم كما يف الكتاب املقدس

                                      
 .٨٨-٨٧ص،سربول ،اإلميان املسيحي : انظر  )  ١(

 . وسوف يكون احلديث عن جميئه ودينونته اخلالئق يف مبحث اليوم اآلخر  ١٠٥ص، سربول ،سيحي اإلميان امل:  انظر )  ٢(

 .٢١٥ص ، ، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات )  ٣(

 .٢٢٣-٢١٥ص ، ، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات: وانظر . ٢٤١سربول ص ،اإلميان املسيحي  )  ٤(
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ل اذهبوا باحلري إىل خراف ب ،وإىل مدينة للسامريني ال تدخلواإىل طريق أمم ال متضوا : (وأوصاهم قائال
  .  )١( »)بيت إسرائيل الضالة

اه رفض سلطان املسيح رفض السلطان الرسويل معن«ويعتقد النصارى وجوب طاعتهم ألن  
  .)٢(»الذي أرسلهم

ثىن عشر كان من بينهم يهوذا اخلائن وبعد خيانته وموته انتخب الرسل متياس بالقرعة والرسل اال
   .)٣(بدالً منه

أن الرسل قاموا باملعجزات، وهذا دليل إضايف على ألوهية املسيح،  النصرانيةصادر وترى امل
، إذ قال ب اهليكل فعلها بطرس باسم املسيحفاملعجزة اليت شفى ا بطرس الرجل األعرج الواقف على با

 .)٤(للرجل باسم يسوع الناصري قم وامش
  :الرسول بولس: الثاين

  .اق الشروط عليهبنطارغم عدم  uرفع املسيح  وقد اعتربه النصارى رسوالً بعد
ن أكدوا والرسل اآلخرو. سطة املسيح مباشرةدعي رسوالً بوا«وسبب قبول الكنيسة له هو أنه 

دعوته، كما أن رسوليته مل تكن موضع شك؛ بل مت التصديق عليها بواسطة املعجزات اليت أجراها اهللا 
  .)٥(»ن اإلهليعلى سلطانه كرسول لإلعالبواسطته، مصادقاً 

  ؟ فمن هو الرسول بولس؟ وكيف قبل يف الكنيسة
ورد يف الكتاب املقدس تفصيل حلياة بولس ويتضح منه أن مولده كان يف طرسوس وترىب يف 

وأنه كان يهودياً شديد العداوة للنصارى، مث حتول إىل النصرانية . أورشليم، وأن امسه األصلي شاول
فكان مل يزل ينفث دداً ) شاول(أما  :نها سفر أعمال الرسل فيقولدثنا عبصورة عجيبة ومفاجئة، حي

إذا وقتالً على تالميذ الرب، فتقدم إىل رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إىل دمشق إىل اجلماعات حىت 
نساء يسوقهم موثقني إىل أورشليم، ويف ذهابه حدث أنه اقترب إىل  وجد أناساً من الطريق رجاالً

ملاذا !! شاول: ائالً لهحوله نور من السماء، فسقط على األرض ومسع صوتاً ق دمشق فبغتة أبرق
أنا يسوع الذي أنت تضطهده، فقال وهو مرتعد : ؟ فقال الربمن أنت يا سيد: تضطهدين؟ فقال

مث  نة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل،قم وأدخل املدي: ؟ فقال له الرباذا تريد أن أفعليارب م: ومتحري
صحاح أنه ض عن األرض وهو مفتوح العينني ال يبصر، ومكث كذلك ثالثة أيام، فلم يأكل يذكر اإل

                                      
 . ١٦ -١٢: ٦لوقا  ١٩:وانظر ،-١٣: ٣مرقس :وانظر ،٤٢ - ١: ١٠:، وانظر مىت٦-١٠:١،٥مىت   )  ١(

 .٢٤١سربول  ص ،اإلميان املسيحي  )  ٢(

 .٢٦ -١٥: ١أعمال الرسل : انظر )  ٣(

 . ٦:٣أعمال الرسل  )  ٤(

 .٢٤٢ص ، سربول،اإلميان املسيحي  )  ٥(
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،ليضع يديه )شاول(فأوحى إليه الرب أن يلتقي مع ) حنانيا(وكان يف دمشق تلميذ امسه . ومل يشرب
وقام شيء كأنه قشور فأبصر يف احلال  أبصر، ووقع من عينيهعليه ليبصر، فجاء إليه، فوضع يديه عليه ف

واعتمد وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول مع التالميذ يف دمشق أياما، وللوقت جعل يكرز يف اامع 
وملا جاء إىل أورشليم خافه التالميذ إىل  .باملسيح أن هذا هو ابن اهللا، فبهت مجيع الذين كانوا يسمعون

ه؟ وكيف جاهر يف مأن أخذه برنابا، وأحضره إىل الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب؟ وكيف كل
  . ؟دمشق باسم يسوع

   .)١(وبعد ذلك قبله التالميذ، فكان معهم يدخل وخيرج وجياهر باسم يسوع
مث بدأت رحالته للتبشري مبلكوت اهللا، ودعوة األمم أن املسيح ابن اهللا، و كتب الرسائل وبعث 

  .  ا إىل أقطار شىت، كما ظهر ذلك من كتاباته يف العهد اجلديد
  ؟ لسؤال على من تلقى بولس تعاليمها ويبقى

اليت أخذ يبشر ا، واليت دوا يف  النصرانيةمل يبني سفر األعمال على من تلقى بولس مبادئ 
  . رسائله األربع عشرة

ومع أن رسائل بولس هي الرسائل التعليمية، مبا اشتملت عليه من مبادئ يف العقيدة ويف الشعائر، 
. اليت تضمنتها رسائله النصرانية أيضاً على من تلقى بولس تلك املبادئ مل تبني النصرانيةفإن الكتب 

تلك املبادئ، ألنه  قدون أنه مل يكن يف حاجة إىل تلقيويبدو من واقع احلال لدى املسيحيني أم يعت
 انتقل من مرتبة الكافر املناوئ للمسيحية إىل مرتبة الرسل املبشرين ا، فصار ملهماً ينطق بالوحي يف
. اعتقادهم، لذلك مل يكن يف حاجة إىل التعليم والدراسة، ألن الوحي كفاه مؤونة الدرس والتحصيل

وأعرفكم أيها األخوة اإلجنيل الذي بشرت به، «: لس عن نفسه ذلك يف اإلصحاح األولوقد ذكر بو
  . )٢(»ال علمته، بل بإعالن يسوع املسيحأنه ليس حبسب إنسان، ألين مل أقبله من عند إنسان و

واله وذا فأن بولس يكون أهم الرسل املعتربين عند النصارى، كما يظهر من اعتمادهم أق
  .  واالستدالل ا على عقائدهم

  : rموقف النصارى من رسالة سيدنا حممد 
وكما هو واقع احلال يف العامل منذ  .rللنصارى يف اجلملة موقف الرفض لرسالة سيدنا حممد 

احلاضر وهم يسيئون إىل اإلسالم واملسلمني، يف كل حني مبا يستطيعونه من وسائل وإىل يومنا  rبعثته 
، ومنهجه rومبا يلقونه من شبهات حول الرسول . سواء بالسيف والسنان، أم بالقلم واللسان. وسبل

ومن ذلك ماحكاه القرآن الكرمي من . وكما أشار الكتاب والسنة. ودينه، وتضليل اآلخرين حوله

                                      
 .   ٢٩- ١: ٩أعمال الرسل  )  ١(

 .٢٤٧ -  ٢٤٦النصرانية واإلسالم، الطهطاوي ص: ، انظر١٢-١١: ١ىل أهل غالطية رسالة بولس إ ) ٢(
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وكذلك قصة املباهلة  .)١( )تبوك(كغزوة  rبني املسلمني والنصارى، يف عهد الرسول  حروب وقعت
  .وغريها .)٢(ونصارى وفد جنران rبني الرسول 

 النصارى، إال ما جاء يف إجنيل برنابا ومن اوكل البشارات اليت وردت يف الكتاب املقدس أمهله 
الص، وتكون كلمتك صادقة حىت أن السماء ومىت أرسلتك إىل العامل أجعلك رسويل للخ« :ذلك قوله

واألرض نان، ولكن إميانك ال يهن أبدا إن امسه املبارك حممد حينئذ رفع اجلمهور أصوام قائلني يا اهللا 
  .)٣(»يا حممد تعال سريعا خلالص العاملارسل لنا رسولك، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .٥٢٦/ ٣زاد املعاد، ابن القيم    )  ١(

 .٥/١٧١ جنران أهل قصة باب -  املغازي كتاب: البخاري صحيح: انظر )  ٢(

 .١٩ - ١٧: ٩٧إجنيل برنابا  )  ٣(
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عن الطريق  هلم من كوم أهل ضالل، و احنرافمل يشفع  ان النصارى بالرسل إميان جمملإن إمي
إلميان بالرسل يف األمور فيجب ا .اإلميان بأركان اإلميان مجيعها احلق، مع اعتبار كفرهم لعدم استكمال

  : التالية
  :اإلميان جبميع الرسل: أوالً

 إىل عباده، إمجاالً فيمن أمجل، وتفصيالً فيمن فصل، من اإلميان جبميع الرسل الذين أرسلهم اهللا
، فقد اصطفاهم اهللا لرسالته هداية ملن أرسلوا إليهم، دون تفريق بني أحد rإىل حممد  uلدن آدم 

إِنَّ ﴿ :قال تعاىل. دة الرساالت اإلهلية منهم أو اإلميان بالبعض دون البعض اآلخر، وبذلك تكتمل وح
كْفُري ينضٍ الَّذعبِب نمؤقُولُونَ نيو هلسرو اللَّه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرو ونَ بِاللَّه

أُولَئك هم الْكَافرونَ حقا ) ١٥٠(ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا 
 رِينلْكَافا لندتأَعا وهِينا مذَابوأنه بالرسول حممد ]  ١٥١-١٥٠سورة النساء [ ﴾عr  ختمت

ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم ﴿ :الرساالت السماوية قال تعاىل
نيبِي٤٠سورة االحزاب [ ﴾الن [  

 رسول أنه يزعم كلهم ثالثني من قريب كذابون ندجالو يبعث حىت الساعة تقوم ال «:rوقوله 
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم ﴿وكانت رسالته إىل الناس مجيعا قال تعاىل. )١(»اهللا

وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس «ويف احلديث ]  ١٥٨سورة االعراف [ ﴾جميعا
  . )٢(»عامة

  :اعتقاد عصمة الرسل: اًثاني
جيب اعتقاد عصمة الرسل وبراءم من كل نقص وعيب، وذا يعاب على النصارى اعتقاد 

ءة من والنقائص اليت يعج ا الكتاب املقدس، إذ ينسبون إىل أنبياء اهللا مبا ال ميكن أن يصدر من ذوي املر
زنا وأحياناً من احملارم، واخلداع، والقتل، البشر، فكيف بالصاحلني منهم فضالً عن األنبياء، كوصفهم بال

وشرب اخلمر وغريها، من األوصاف اليت قد نزه اهللا عنها رسله، وفضلهم مبا ميتازون به من الفضل 
  .والصالح على العاملني

  

                                      
 .٤/٢٠٠ اإلسالم يف وةالنب عالمات باب - املناقب كتاب: البخاري صحيح )  ١(

 .١/٧٤،  التيمم كتاب :صحيح البخاري )  ٢(
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﴿ ريصب يعمس اسِ إِنَّ اللَّهالن نملًا وسر كَةلَائالْم ني مطَفصي ٧٥حلج سورة ا[ ﴾اللَّه[  
  .uاحنراف النصارى يف عيسى: ثالثاً

 :إمنا دعاهم إىل ذلك أموراً  منهاعندما قالوا بإلوهيته وأزليته ومساواته بالرب الرحيم و 
القول بأزليتة ليتماشى ذلك مع قوهلم بإلوهيته، وهو ختريص وقول على اهللا بال علم، وإمنا  ³

القائل وهشاشة املصدر، ومل يأم عيسى  يعتمدون على أدلة أوهى من بيت العنكبوت، هلشاشة
عتقدات املتعلقة ذا ذا القول بدليل خالف أتباعه الشديد حنو اعتقاد إلوهيته وطبيعته، ومجيع امل

 .األساس
ذا التصور ) إين ابن اهللا وكنت أزلياً عنده وإمنا جئت ألفدي اخلليقة (فلو أنه جاءهم وهو يقول 

أن يقتل يف سبيل يف هذا األساس، وبقيت اخلالفات الطبيعية يف الفروع، أما ووالبساطة مل خيتلف اثنان 
م الصرحية، ويأباه ن، فما هذا إال لفرض اعتقاد على الناس تأباه عقوهلو، وحيرم آخراالختالف أشخاص

ن وكل مايتبع القول بالتحريف من جعله سبباً يف جماوزة احلد فيه فهو ادعاء باطل لبطال. دينهم الصحيح
 :األساس ومن ذلك

اعتقاد اإللوهية بسبب امليالد العذراوي وقد جلى اهللا حقيقة هذا امليالد بأنه بأمر اهللا وقدرته  
إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه ﴿ :إمنا يقول له كن فيكون قال تعاىلالذي إذا أراد شيئاً 

كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمرت نكُونُ م٥٩سورة آل عمران [ ﴾فَي[.  
ذَلكُم اللَّه ربكُم خالق كُلِّ شيٍء لَا إِلَه إِلَّا هو  ﴿:ه اإلله اخلالق واهللا تعاىل يقولواعتقاد أن
  ]٦٢سورة غافر ، [ ﴾فَأَنى تؤفَكُونَ 

ألنبياء قبل الرسول واعتقاد ظهوره لألنبياء السابقني وما هو إال بشر من البشر، وكان آخر ا 
  . rحممد 
احنراف أتباع النصارى يف تعميم رسالته يف العامل، وإمنا هي خاصة ببين إسرائيل دون من سواهم،  ³

يسوع ألنه خيلص شعبه من  فستلد ابناً وتدعو امسه«د ورد ذلك يف اإلجنيل فعند مىت وق
  .)١(»خطاياهم

عشر أرسلهم يسوع  هؤالء االثنا« عوةعن توجيهه لتالميذه بنشر الد) مىت(وورد يف إجنيل 
إىل طريق األمم ال متضوا وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا، بل اذهبوا باحلري إىل : وأوصاهم قائالً

                                      
 .٢٠: ١مىت  )  ١(
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وقال  )١(»خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلني قد اقترب ملكوت السموات
 ]٤٩سورة آل عمران [ ﴾يلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُمورسولًا إِلَى بنِي إِسرائ﴿ :تعاىل

  .كما سبق rوهذا دأب مجيع األنبياء ومل تعمم رسالة نيب إال نبينا حممد 
ية قبلهم كما سيأيت عند أما ما صاحب املولد من أمور فهي مجيعها اقتباسات من األمم الوثن ³

  .  املقارنة
دمة يسوع على األرض ابتدأت بالتعميد مث بالتجربة أربعني يوماً وبعد قول النصارى أن بداية خ ³

 .االجتياز استطاع أن يقول للناس إنه ابن اهللا 
األلباب، فكيف يتعب ويتعرض للمهالك حىت  لضالل ماال ميكن أن جيوز على أويلويف هذا من ا

 تشفع له تلك املقدمات واخلوارق بل ال أمل! يقنع الناس أنه ابن اهللا وملاذا مل يقل مباشرة إين ابن اهللا ؟
وهم . حىت يثبت كفايته كمخلص البشر وأهليته هلذا العمل العظيم. زال حمتاجاً إىل اختبار إبليس له

 .»فكان عليه أن يربهن أوالً على طاعته املطلقة من غري قيد وال شرط لآلب السماوي« يقولون
  !قيادهإىل رحم مرمي دليالً على انأمل يكن نزوله  
خرج من التجربة ظافراً غالباً معلناً للعامل بأنه حقيق ألن يكون ابن اهللا الوحيد وخملص العامل «

  .»بغري منازع
  .! ملاذا مل يقهره وهو اإلله القادر؟؟

كل هذا مما يدعونا إىل الصدح مبا أخرب القرآن عن حقيقته، وما هو إال رسول من عند اهللا 
وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني ﴿الرسل قال تعاىل ا اختار غريه مناختاره كم

كُمإِلَي ولُ اللَّهس٦سورة الصف [ ﴾ر[  
على رسالته قال  وهي عند املسلمني دليل عند النصارى على إلوهيته دليل uمعجزات عيسى  ³

د جِئْتكُم بِآية من ربكُم أَني أَخلُق لَكُم من ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَني قَ﴿ :تعاىل
أُحو صرالْأَبو هالْأَكْم رِئأُبو اللَّه ا بِإِذْنركُونُ طَيفَي يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةييِي الطِّنيِ كَه

وما تدخرونَ في بيوتكُم إِنَّ في ذَلك لَآيةً  الْموتى بِإِذْن اللَّه وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ
 نِنيمؤم متإِنْ كُن ٤٩(لَكُم ( ضعب لَّ لَكُمأُحلو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصمو

إِنَّ اللَّه ربي ) ٥٠(ه وأَطيعون الَّذي حرم علَيكُم وجِئْتكُم بِآية من ربكُم فَاتقُوا اللَّ
يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبر٥١-٤٩سورة آل عمران [ ﴾و[  

                                      
 .٨ -٥: ١٠مىت  )  ١(
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هذا وقد ورد عند املسلمني من املعجزات، مامل يرد يف مصادر النصارى، كصنعه من الطني على 
مصادرهم دخلها التحريف  مما يدل على أن.ئدة هيئة الطري مث ينفخ فيه فيكون طرياً بإذن اهللا، وكخرب املا

 .والتبديل
أن تصدق كتحويل املاء مخراً، مع أن اخلمر حمرم عليهم  وكذلك وجود معجزات عندهم ال ميكن

ليست بدعاً من الرسل، فقد كان  uمث إن معجزات عيسى . فكيف يعجزهم مبا ال جيوز يف شريعتهم
، فقد كان من معجزات موسى عليه uم من معجزة عيسىلألنبياء والرسل من املعجزات ماهو أعظ
فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا ﴿ :ل مابقي من عصي السحرة قال تعاىلالسالم حتويل العصا إىل حية عظيمة وتأك

بِنيانٌ مبثُع ي١٠٧سورة األعراف [ ﴾ه[  
  ]١١٧سورة األعراف [ ﴾ونَأَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُ﴿وقال يف األخرى 

غري أن تلك املعجزات ما كانت لتكون إال بإذن اهللا، ولذلك فإن ورودها يف الكتاب املقدس 
يروي احلواري لوقا قصة شفاء عيسى لصيب .كان يقترن ا الداللة على عظمة اهللا، وليس عظمة املسيح 

يقول لوقا  لصرع واهلوس،ه اكان به روح جنس، كان يتقمصه شيطان فيصرخ الصيب فزعا، وينتاب
  . )١(»يسوع الروح النجس وشفى الصيب وسلمه إىل أبيه، فبهت اجلميع من عظمة اهللا فانتهر«

حينئذ « أو احلركة وحيدثنا مىت عن مفلوج أتوا به إىل عيسى حمموالً على فراشه ال يستطيع السري
بيته، فلما رأى اجلموع تعجبوا قم امحل فراشك واذهب إىل بيتك، فقام ومضى إىل : قال للمفلوج

  .)٢(»وجمدوا اهللا الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا
ويقوم عيسى بإحياء ابنة أرملة نايني، فأخذ اجلميع خوف وجمدوا اهللا قائلني قد قام فينا نيب عظيم 

  .)٣(وافتقد اهللا شعبه
دي عيسى يمعجزات خمتلفة جرت على «: جان على هذه النصوص وغريها بقولهويعلق مر

مل تقف عند األداة اليت صنعت املعجزة بل  وا ا وفرحوا هلا، ولكن أبصارهموشاهدها الناس فسعد
، وردوا ات وصاحبها، عرفوا األصل واملنبعامتدت إىل خالق األداة وحمركها، امتدت إىل مصدر املعجز
مل ن عظمة اهللا،لشيطان فبهت اجلموع ماحلق إىل نصابه، شفى عيسى الصيب الذي كان يتقمصه ا

، بل توا من عظمة اهللا مصدر اآليات وجمريها هيندهش الناس من عظمة عيسى ومل يقدسوه أو يؤهلو
على أيدي عيسى، واستقام ظهر املرأة املنحنية فسارت مستقيمة فمجدت اهللا، جمدت صاحب السلطان، 

                                      
 .  ٤٣-٣٧: ٩ لوقا )  ١(

 .١٣- ١٠: ١٣مىت  )  ٢(

 .١٧-١١: ٧ لوقا )  ٣(
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ي أعطى عيسى وغريه من وخالق عيسى اإلنسان، وشفى املفلوج ورأت اجلموع ذلك فمجدوا اهللا الذ
  .املرسلني هذا السلطان على صنع املعجزات

أنه صاحب املعجزة أو مصدر  نفسه النيب الصادق األمني، مل خيدع الناس ومل يومههم وعيسى
، بل كاشف اجلموع باحلقيقة كاملة، ما هو إال رسول سخره اهللا خلدمة احلق ومنحه املعجزات اآلية

  .)١(»لتأييد رسالته
نسب القرآن اخللق  قد« :شبهة حول آية معجزات عيسى فيقول رد القس حبيب سعيدوقد أو

) ، فأنفخ فيه فيكون طرياً بإذن اهللا أخلق لكم من الطني كهيئة الطري -ىاملسيح عيس -إين أنا ( للمسيح
جهة  فيصدق على املسيح من) بإذن اهللا(أما القول . ومن خيلق حياً يكون إهلاً] ٤٩،  سورة آل عمران[

، أي حبسب )٢()نا ال أقدر أن أفعل من نفسي شيئاًأ( وقد قال هو عن نفسه يف اإلجنيل. اجلسد
مل يكن  ه، وبغريبه كان كل شيء( ، فإنهوت، أو الكلمة الذي صار جسداً، أما حبسب الالالناسوت

  .)٣( »)شيء مما كان
  . قاش وهي حجة واهية لبطالن األصل املعتمد عليه فيها  فال حتتاج إىل ن

ومع ذلك فإن معظم ما أسقطه النصارى على عيسى إمنا هو تقليد لألمم الوثنية قبلهم، ولعلي 
  :أوجز هذا يف ذكر ما اقتبسه النصارى من إله اهلنود بوذا فهم يقولون

  . عند مولد بوذا ظهر جنم يف السماء يبشر به ³
  .وتبعه من رآه ليسجدوا له ³
  .ده احتفلت املالئكة بوالدته وسبحت حبم ³
  .كان مولد بوذا خطراً على امللك والسلطان وهدد بقتله  ³
  . عند بدء دعوته ظهر له الشيطان ليحاول تضليله ³
  .وأنه وعده بأن يكون امرباطور العامل فلم يهتم بوذا به وصاح ابتعد عين ³
  .وصام بوذا فترة طويلة ³
إىل  ...ذلك روح القدسوتعمد بوذا باملاء املقدس ويف أثناء تعميده كانت روح اهللا حاضرة وك ³

  .)٤( آخر ماورد مما يطابق ماعليه النصارى
  
  

                                      
 .٥٦ـ٥٥املسيح إنسان أم إله ، حممد جمدي مرجان ، ص )  ١(

 .٣٠و ١٩:  ٥يوحنا  )  ٢(

 .٣٠٦امل ، حبيب سعد ، ص أديان الع )  ٣(

 .١٨٧ - ١٨٤أمحد شليب ص، املسيحية: انظر  )  ٤(
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  :أما عن الوثاقة العلمية بالرسل عند النصارى: رابعاً
فق عليه عند عدم التوسع يف ذلك واقتصرت على املت رغم االختالف يف حتديدهم مع أين آثرت 

  ؟ تدالل بأقواهلمعلى حجيتهم واالس عشر فما مدى االعتماد النصارى بأم االثنا
موضوع حياة الرسل، وكرازم، وأعماهلم أمر «: أترك اجلواب للقمص شنودة السرياين إذ يقول

يكتنفه كثري من الغموض، وما أكثر القصص الذي كتب عنهم، وعن جهودهم الكرازية وأعماهلم 
، األمر املعجزية، ويف بعض هذه القصص نلمس بوضوح شطحات بعض الكتاب والنساخ يف اخليال

الذي يصطدم باحلقيقة والواقع، ومن هنا كانت مهمة املؤرخ شاقة، إذ عليه أن يستخلص احلقائق 
خالصة بعد تنقيتها مما علق ا من الشوائب الدخيلة اليت استحدثتها يد الزمان وبعض املعجبني برواد 

  . )١(»األوائل النصرانية

  :الرسول بولس: خامساً
الته ما هو إال دخيل يف النصرانية، وقد شهد بذلك النصارى أنفسهم والذي تعتقد النصارى رس 

  : وباختصار شديد عن هذا الرجل اخلبيث فقد انتقده كثري من النصارى املنصفني
 :يلز عن بولس وفكرة إلوهية املسيحومن ذلك ماذكره و

 :يف أوروبا عن هذا االعتقاد النصرانيةمن كبار علماء   يقول ويلز« 
احلديثة، وهو مل ير عيسى قط وال مسعه يبشر  النصرانيةس بولس من أعظم من أنشأوا كان القدي

فئة احلواريني وكان يف بادئ األمر أبرز وأنشط املضطهدين ل س، وكان اسم بولس يف األصل شاول النا
 غري امسه فجعله بولس ،وقدمث اعتنق النصرانية فجأة و) عيسىوهم أصحاب وتالميذ . (القليلة العدد

الدينية، فتراه على علم  هتمام حبركات زمانهأوتى ذلك الرجل قوة عقلية عظيمة، كما كان شديد اال
كثرياً من  النصرانيةفنقل إىل . عظيم باليهودية وامليتراسية، وديانة ذلك الزمان اليت تعتنقها اإلسكندرية

ملكوت (تها وهي فكرة يسى األصلية وتنميأفكارهم ومصطلح تعبريام، ومل يهتم بتوسيع فكرة ع
د فقط ولكنه علم الناس أن عيسى مل يكن املسيح املوعود فحسب، وال زعيم اليهود املوعو) السموات

  :بل ذكر اآليت عنه
  .إن املسيح هو ابن اهللا نزل إىل األرض ليقدم نفسه قرباناً ويصلب عن خطيئة البشر -١
أيام احلضارات البدائية من أجل خالص  موته كان تضحية مثل ممات الضحايا القدمية من اآلهلة يف -٢

  .)٢(»البشرية

                                      
 .٢٢٣ص  .، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات )  ١(

 .  ٢٦٢ -٢٦١الطهطاوي ص ، النصرانية واإلسالم )  ٢(
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امضة أشد الهوتاً ال جند له إال أسانيد غ)بولس(ولقد أنشأ« ):ول ديورانت(ويقول املؤرخ 
  . )١(»الغموض يف أقوال املسيح

. رصه عليهاوعدم ح النصرانيةوالعجيب أن الفاتكان يعترف إىل حد كبري مبوقف بولس من «
  :ما يلي) املسيحية عقيدة وعمل(ن بعنوا )م١٩٦٨(الفاتكان سنة  نشرهفقد جاء يف كتاب 

ينصح حلديثي اإلميان أن حيتفظوا مبا كانوا عليه من أحوال  النصرانيةكان القديس بولس منذ بدء 
 .)٢(»قبل إميام بيسوع

، فظاهر أمره يدل uفيظهر من كالمهم أنه مل يكن هدفه السعي يف الدعوة إىل دين املسيح 
على ذلك من شدة عداوته للنصارى، مث حتوله املفاجئ إىل دينهم وبصورة حتمل العامة والدمهاء على 

  . تقبل مثل هذا اإلدعاء
مل يكن من تالميذ املسيح أو حوارييه، بل كان عدواً للمسيحيني :يقول الطهطاوي عن بولس

من  النصرانيةللمسيحية فجأة إىل  واضطهاده مستمر هلم، لقد انتقل من حاله اليت كان عليها يف عدوانه
غري مقدمات وال متهيدات مهدت إىل ذلك، اللهم ما حكاه عن نفسه يف سفر األعمال يف اإلصحاح 
التاسع بأن ذلك جاء نتيجة ما شاهده من نور خالل رحلته إىل دمشق، وبعد هذه املشاهدة أخذ على 

 ه اهللا ليكون فداء للبشر وكفارة عن ذنومعاتقه أن يبشر أن يسوع املسيح ابن اهللا احلي الذي بعث
ة تبناها بولس يف األصيل النصرانيةوهذه التعاليم تعاليم غريبة عن . وخطاياهم منذ زلة آدم أبو البشر

  . دعواه للمسيحية
وللوقت جعل يكرز يف اامع باملسيح «وقد ورد هذا النص بعد مشاهدته للربق وفعل ما قيل له 

  .)٣(»أن هذا هو ابن اهللا

يف بيئة ) الثامن عشر(اليت عثر عليها يف أواخر القرن ولقد نعى القديس برنابا يف مقدمة إجنيله  
على عدميي التقوى واإلميان الذين قاموا بدعوى التبشري بتعاليم املسيح ببث تعاليم . مسيحية خالصة

اهللا دائماً جموزين كل حلم  أخرى شديدة الكفر، داعني املسيح ابن اهللا ورافضني اخلتان الذي أمر به
  .جنس، الذين ضل يف عدادهم أيضاً بولس

ونعى بطرس رئيس احلواريني يف آخر رسالته الثانية على بولس بأنه حرر برسالته أشياء عسرة 
الفهم، وحترفت بواسطة أناس غري ثابتني، كما حرفوا باقي الكتب طبقاً ملا هو مذكور يف رسالة بطرس 

  .)٤(الثانية 

                                      
 .١٤٥. احلاج ،حممد التثليث التوحيدإىل من النصرانية من نقالً ١١/٢٦٤: ديورانت ول ، احلضارة قصة )  ١(

 .١٣٠  شليب املسيحية، من نقالً) ٥٠( ص الفتكان نسخة وعمل عقيدة املسيحية )  ٢(

 .٢٠: ٩أعمال الرسل   )  ٣(

 .٢٥١ -٢٤٥الطهطاوي ص، النصرانية واإلسالم: انظر ١٦-١٤: ٣.رسالة بطرس الثانية  )  ٤(
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، فهي تنسب إليه أكثر مما النصرانيةل األستاذ الشيخ حممد أبو زهرة إن لبولس شأناً كبرياً يف ويقو
تنسب ألحد سواه، فرسائله هي اليت شرحتها، وترحاله وتطوافه يف األقاليم اليت كانت خاضعة للدولة 

  .مانية شرقاً وغرباً للدعوة إليهاالرو
وأقواله اليت دوا يف رسائله، وما ألقاه يف اجلموع  املسيحيون خطاه، وتعرفوا أخباره وقد تأثر

  . )١(وتناقلوه وإن مل يدونوه، وقد احتذوه يف أعماهلم وسلكوا مسلكه
وجيب أن تنسب إليه . يتبني جبالء أن بولس له الدور األول يف النصرانية احلالية بعد هذه النقول

  . منها براء وال متت إىل دينه بأدىن صلة uفاملسيح 
  :بأمور منها rإثبات صدق نبوة حممد : دساًسا
  :أخذ امليثاق على كل األنبياء اإلميان به: أوالً

وقد  حياته ، ويأمر قومه باإلميان به إن بعث يف rما من نيب يبعثه اهللا إال ويؤمر باتباع حممد 
يني لَما آتيتكُم من كتابٍ وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِ﴿ :أشار القرآن الكرمي إىل ذلك بقوله تعاىل 

تم وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْ
الش نم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع يندلَّى ) ٨١(اهوت نفَم

  ] ٨٢-٨١سورة آل عمران [ ﴾بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 
  :البشارات عند أهل الكتاب: ثانياً

  . )٢(»عن النيب تبشرياً ببعثه –كتبهم  يف –وهي إخبار األنبياء والرسل املتقدمني «
احتفظ الزمن بنصوص كثرية تدل على هذا  وقد. وأمته  rبشر أمته كثرياً مبحمد uوعيسى 

 rفعندما يدعي النصارى عدم التصديق بنبوة حممد . رغم ما اعترى الكتاب املقدس من حتريف وتبديل
، rفإم إمنا يكذبون نصوص كتام املقدس، أو يتحايلون على فهم تلك النصوص اليت تبشر مبحمد 

الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ ﴿ :قال تعاىل. مع معرفتهم له كما يعرفون أبناءهم
  ]١٤٦سورة البقرة [ ﴾أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ

بنِي  وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا﴿ :صرحية يف سورة الصف بقوله تعاىل وتأيت البشارة
أْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي ولُ اللَّهسي ريلَ إِنائرإِس ني م

 بِنيم رحذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماَءها جفَلَم دمأَح همي اسدع٦سورة الصف [ ﴾ب[  

                                      
 .راجع حممد أبو زهرة )  ١(

 .٤٦٤ص ، ، عبد الراضي حممدلغربا لدى الدينية املعتقدات )  ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في ﴿ :وقال تعاىل
رحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروالت م

ائبالْخ هِملَيعهِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضي١٧٥سورة األعراف [ ﴾ثَ و[  
وقد وردت البشارات يف الكتاب املقدس مبا ال ميكن أن يأخذه املنصف إال بصدق وقوعها للنيب 

يف افرت جهود علماء اإلسالم ومسلمة أهل الكتاب وقد تظ: يقول عبد الراضي حممد rحممد 
استخالص البشارات من نصوص الكتاب املقدس، فإىل جانب املؤلفات املستقلة يف هذا احلقل، فإن 
كتاباً من كتب دالئل النبوة ال يكاد خيلو حبال من البشائر والتعليق عليها، كذلك املصنفات يف جمال 

   .)١(النصرانيةمن موارد الرتاع بني اإلسالم و rمقارنة األديان باعتبار نبوة حممد 
  : اب التاليةوتأيت أمهية احلديث عن البشارات لألسب

 . rاحلاجة إليها يف الرد على دعوى أهل الكتاب بأن الكتاب املقدس مل يبشر مبحمد  -١
قد استدل ذه األخبار اليت نص القرآن على ورودها يف الكتاب املقدس، كما يف  rأن النيب  -٢

  ]٦سورة الصف [ ﴾تي من بعدي اسمه أَحمدومبشرا بِرسولٍ يأْ﴿ :قوله تعاىل
تعلق هذه البشارات بعلم الغيب الذي ال يطلع اهللا عليه أحداً إال من ارتضى من رسول، لذا فهي  -٣

  . برهان نبوة
؛ لكون األنبياء )إليهم كذلك rالذين أرسل حممد(دخوهلا يف باب اإللزام لليهود والنصارى  -٤

  .  rقد بشروا به قبل جميئه  اخلبريين بعالمات النبوة
مث ذكر املطاعن اليت وجهت إىل املسلمني بتعسفهم يف استخالص البشارات من الكتب السابقة 

  : يقولرغم كوا رموز وإحياءات ف
ومل يقم مثل هذا الطعن على تتبع دقيق بالفحص والدراسة للبشارات، بل ال يعدو كونه ااماً 

  :بان أمور،منهاعاماً، إذ جيب األخذ يف احلس
قد وصلنا، وأن نسخ الكتاب املقدس ليست  r نبياء السابقون عن حممدليس كل ما أخرب به األ -١

واحدة أو متفقة ال اليوم وال يف املاضي القريب أو البعيد، ومن مث فليس مبستغرب أن يقف قدامى 
  . علماء املسلمني أوحمدثوهم على نصوص كتابية فيها التصريح باسم النيب

هل ورود ذكر النيب يف : علماء اإلسالم قد اختلفوا بسبب اختالف نسخ الكتاب املقدس إن -٢
  الكتاب املقدس بالرمز واإلشارة أم بالنص والتصريح باالسم؟ 

                                      
 .٤٦٢ص ، ، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات )  ١(
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الطابع العام للبشارات أن تكون على األكثر بالرمز، مما يقتضي التأويل والتفسري، وهذا يكون يف  -٣
  . العادة حمالً للخالف بني الفرقاء

 rكان اليهود والنصارى ينتظرون بالفعل نبياً بشرت به كتبهم، وليس هناك ما مينع كون حممد  -٤
  . هو املبشر به إن تصرحياً أوتلميحاً

للنيب العريب على ذلك النحو املعجز جيوز أن يكون حلكمة تبشري الكتب ) حممد(حجز اسم  -٥
  . )١(اختالط والسابقة به، فلم يتسم به أحد من قبل حىت ال حيدث لبس أ

  : ومن تلك البشارات
إن لكم أن أنطلق ألنه  إنه خري: لكين أقول لكم احلق«:فيقول ما ورد يف إجنيل يوحنا عن املعزى 

 على خطيئة ، ومىت جاء ذاك يبكت العامل)٢(، ولكن إن ذهبت أرسله إليكممل أنطلق ال يأتكم املعزى
  .وعلى بر وعلى دينونة

، ألنه ال يتكلم من نفسه بل ح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلقاك رووأما مىت جاء ذ: مث يقول
  .)٣(»كل ما يسمع يتكلم به ، وخيربكم بأمور آتية ذاك ميجدين ، ألنه يأخذ مما يل وخيربكم

وأما املعزى الروح القدس الذي سريسله األب بامسي فهو يعلمكم « :ويف اإلصحاح الرابع عشر
  .لكمكل شيء ويذكركم بكل ماقلته 

  .)٤(»، حىت مىت كان تؤمنونوقلت لكم اآلن قبل أن يكون
وقد استخدم النصارى هذه النصوص على االستدالل ببقاء روح القدس بينهم يؤيدهم ويرشدهم 

  . uإىل احلق بعد رفع عيسى 
  .كما قال بذلك العلماء وأنه ينطبق عليهrواحلق أنه نص يبشر مبحمد 

) عزيامل(، فلفظ  rس وإمنا هو بشارة بنيب اإلسالم حممد وهذا النص ال يدل على روح القد«
: اليونانية، ومعناها) برييكليتوس(لكلمة  ، وهذا اللفظ تعريب)فارقليط(ورد يف طبعات أخرى بلفظ 

الذي له احلمد الكثري، وحيدثنا الشيخ عبد الوهاب النجار أنه كان طالباً بدار العلوم، وكان جيلس جبانبه 
املستشرق اإليطايل، وكان حيضر درس اللغة العربية ) كارلو نيلينو(العالمة الدكتور  لعربيةيف درس اللغة ا

، فانعقدت أواصر الصحبة املتينة بينهما ويف ليلة السابع والعشرين من ومة اإليطاليةبتوصية من احلك
أنا أعلم أنه مث سألته و«): النجار(راج وصعود املسيح، ويقول الشيخ رجب دار بينهما نقاش عن املع

إن القسس : قولهفأجابين ب) برييكليتوس(د القدمية ، مامعىن حاصل على شهادة الدكتوراه يف آداب اليهو

                                      
 .٤٥٩ - ٤٥٤ص  ،، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات: انظر  )  ١(

 .وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر ، ليمكث معكم إىل األبد١٦ويف اإلصحاح الرابع عشر )  ٢(

 .١٤-١٣، ٨-٧: ١٦اجنيل يوحنا   ) ٣(

 .  ٢٩، ٢٦: ١٤اجنيل يوحنا  )  ٤(
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احلاصل على ) كارلو نيلينو(ين أسأل الدكتور فقلت إ) املعزي(الكلمة معناها  إن هذه: يقولون
إن معناها الذي له محد كثري، : القدمية، ولست أسأل قسيساً، فقالدكتوراه يف آداب اللغة اليونانية ال

) أمحد(من أمسائه  rإن رسول اهللا : نعم، فقلت: فقال) محد(هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من  :فقلت
ومبشرا بِرسولٍ يأْتي من بعدي ﴿ :معىن قوله تعاىل حكاية عن املسيحمث ازددت بعد ذلك تثبتاً يف 

دمأَح هم١( ]٦، سورة الصف [ ﴾اس(.   
، حياول النصارى ترمجته  الذي ورد مخس مرات يف إجنيل يوحنا) الفارقليط(فهذا هو معىن لفظ 

  .)٢(»r، صرفاً هلذا اللفظ عن معناه احلقيقي وهو اسم نبينا حممد وفسروه بالروح القدس) زياملع(مبعىن 
: نا بني أموراً مهمة فقالبعد أن ذكر رمحه اهللا النصوص من إجنيل يوح: ويقول رمحة اهللا اهلندي

 ١٨٤٤ و١٨٣١و ١٨٢١يف تراجم األناجيل العربية سنة ) فارقليط ( ذكرت النصوص السابقة بلفظ 
  :مث بني اآليت. بلندن

أن أهل الكتاب على عادم يترمجون األمساء يف كتبهم، وعيسى تكلم بالعرباين ال باليوناين  -
مث بني عن عثوره على رسالة لقسيس ) فارقليط(فظ ناين، مث ترجم يف العربية بلفترجم إىل اليو

ذا اللفظ معرب من اللفظ إن ه« من اهلجرة يف حتقيق لفظ فارقليط، وكان ملخص كالمه١٢٦٨
فيكون مبعىن املعزى واملعني ) باراكلي طوس(فإن قلنا أن هذا اللفظ اليوناين األصل . اليوناين

ال مث ق - يكون قريباً من معىن حممد أو أمحد ) بريكلوطوس(وإن قلنا أن اللفظ األصل. وكيل وال
مث ذكر أن التفاوت يسري وأن أهل الكتاب قد يبدلون )  لكن الصحيح أنه باراكلي طوس - 

  .ويرجحون أحدمها على اآلخر من التحريف املتعمد
وذكر . rأنه الفارقليط قبل ظهور حممد ) من امليالد١٧٧سنة ( أن منتنس املسيحي ادعى قبل  -

فارقليط يعين املعزي  إن البعض قالوا أنه ادعى أنه«ال فق. ميور يف تارخيه حاله وحال متبعيهوليم 
  .»جل ذلك قبله الناس قبوالً زائداًروح القدس، وهو كان أتقى ومرتاضاً شديداً ، وأل

فالنجاشي ملك احلبشة ملا  rأن أهل الكتاب كانوا منتظرين خلروج نيب يف زمان النيب حممد  -
وهذا النجاشي كان  )٣(»أشهد باهللا أنه للنيب الذي ينتظره أهل الكتاب« :قال rه ه كتابوصل إلي
 .نصرانياً

  
  
 

                                      
 .٢٣٧حممد احلاج ،نقالً من النصرانية من التوحيد إىل التثليث. ٣٩٨- ٣٩٧عبد الوهاب النجار ص ، قصص األنبياء )  ١(

 .٢٣٧-٢٣٦ص  ،حممد احلاج،النصرانية من التوحيد إىل التثليث  )  ٢(

 .٣/٦٨٩قيم  زاد املعاد، ابن ال )  ٣(
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من املقوقس عظيم حملمد بن عبد اهللا « rكتب يف جوابه للنيب حممد  )١(واملقوقس ملك القبط  -
علمت وقد . فهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا إليهأما بعد فقد قرأت كتابك و. القبط سالم عليك

  .)٢(»أنه خيرج بالشام وقد أكرمت رسولكأن نبياً قد بقي وقد كنت أظن 
أيها الناس إين اشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله واكفر « :فقال )٣(وجاء اجلارود

من مل يشهد واهللا لقد جئت باحلق ونطقت بالصدق والذي بعثك باحلق نبيا، لقد وجدت وصفك يف 
 .)٤(» - مث أسلم  –ر بك ابن البتول اإلجنيل وبش

بلفظ هو قريب من حممد  rفتكون البشارة مبحمد ) بريكلوطوس(إن كان اللفظ اليوناين األصل  -
فذا ال ) باراكلي طوس(وأقول إن اللفظ . اًأو أمحد، لكين أترك هذا اللفظ ألنه ال يتم عليهم إلزام
كما يوجد يف الترمجة العربية املطبوعة .يلينايف االستدالل؛ ألن معناه املعزي واملعني والوك

 : به ال على الروح القدس ألمور النيب املبشر rم وهذه املعاين كلها تصدق على حممد ١٨١٦
فمقصوده أن يعتقد السامعون بأن ما يلقي عليهم ) إن كنتم حتبوين فاحفظوا وصايت(فقال  :أوالً

عاد؛ ألن النازل عليه يظهر أثره بيناً فهو عبارة ضروري ألنه لو كان املقصود الروح ال جمال لالستب
ونه عند ظهوره فأكده عن النيب املبشر به ملا علم بالتجربة وبنور النبوة، أن الكثريين من أمته ينكر

 .بذالك اللفظ
 . بن فال يصدق يف حقه فارقليط آخرأن الروح متحد باألب واال :ثانياً
ومل يثبت من رسائل العهد اجلديد أن احلواريني كانوا قد ) ه لكمهو يذكركم كل ما قلت( :أنه قال :ثالثاً

 . وهذا الروح ذكرهم إياه uنسوا ما قاله عيسى 
أنه علق جميئه بذهابه وهذا الروح ) عزى، ولكن إن ذهبت أرسله إليكمإن مل أنطلق اليأتكم امل( :رابعاً

كان جميئه  rاإلسرائيلية، وحممد عندهم نزل على احلواريني يف حضوره عندما أرسلهم إىل البالد 
 .وموقوفاً عليه  uبعد ذهاب عيسى 

وهذا يدل على أنه نيب ) من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ال يتكلم(قال  uأن عيسى  :خامساً
يكذبه بين إسرائيل، وال مظنة لتكذيب الروح النازل عليهم،  فاحتاج أن يقرر هلم حال صدقه 

                                      
 لنصارى عامة لفظة أصبحت الربوستانت دخلها وملا عليهم، أطلق بالكاثوليك بعضهم تأثر ملا مث باألرثوذكس، خاصاً كان: األقباط )  ١(

 املوسوعة. املسلمة مصر أرض على النصراين الطابع إضفاء دف) القبطية لألمة( الدعوة هناك العشرين القرن مطلع ويف مصر،
 .٢/١١٢٣امليسرة

 .٣/٦٩٢زاد املعاد، ابن القيم  )  ٢(

اجلارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس قال ابن هشام وهو اجلارود بن بشر بن املعلى يف وفد عبد القيس وكان نصرانيا فأسلم  )  ٣(
وأسلم مث ذهب  rالنيب وكان حسن اإلسالم صلبا على دينه حىت هلك وقد أدرك الردة بن العالء وقد كان من علماء النصارى إىل 

 ).٥/٤٨البداية والنهاية  .( إىل قومه 

 .٥/٤٨البداية والنهاية   )  ٤(
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إِنْ هو إِلَّا وحي ) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى ﴿ :ال تعاىلإليه اهللا قوأنه كان يتكلم مبا يوحي 
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه ولَا أَعلَم  ﴿ :قوله تعاىلو ]٤- ٣سورة النجم [ ﴾يوحى 

يوحى إِلَي قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى الْغيب ولَا أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلَّا ما 
  . )١( ]٥٠سورة األنعام، [ ﴾والْبصري أَفَلَا تتفَكَّرونَ

اهللا شبهات أهل الكتاب حول هذه النصوص وأورد اجلواب عنها مبا يشفي الغليل  مث ذكر رمحة
  .)٢(ويضع احلق يف نصابه املبني

أمته من بعده،  uعلى أي اعتبار الذي وعد به عيسى ) ياملعز(أو ) الفارقليط(فهذا منتهى أن 
من مجيع االعتبارات، سواء على اعتبار النصارى أن روح القدس أحد  rيصدق يف حق النيب حممد 

األقانيم الثالثة أو بغريه، فإن النصوص وتسلسلها يفيد معناها على نيب مبشر به، يأيت بعد ذهاب عيسى 
u  .ا بشيء من ا وهذه أوىل البشارات وقدلتفصيل ألمهيتهاذكر.  

 rبشارة من الكتاب املقدس تبشر بالنيب ) ١٨( اهلندي يف كتابه إظهار احلق وقد أورد الشيخ 
  .بصريح النصوص من الكتاب والسنة وسأشري إىل بشارتني منها اكتفاًء

علن من جبل جاء الرب من سيناء، وأشرق لنا من ساعري، است«ومن ذلك ما جاء يف التوراة قوله 
وإشراقه من ساعري إعطاءه اإلجنيل لعيسى . uفمجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة ملوسى  )٣(»فاران 
u ٤(و استعالنه من جبل فاران  إنزاله القرآن ألن فاران جبل من جبال مكة( .  

وسوف أقيم هلم نبياً مثلك من بني إخوم، وأجعل كالمي يف فمه، ويكلمهم بكل : ومنها 
 تقم من ذلك فأما النيب الذي جيتريءفأنا أكون املن. ومن مل يطع كالمه الذي يتكلم به بامسي شيء 

  .)٥(بالكربياء ويتكلم يف امسي ما مل آمره بأنه يقوله أم باسم آهلة غريي فليقتل

 rوهذه الوجوه السبعة تصدق يف حق حممد : مث ذكر سبعة وجوه لفهم هذه البشارة مث قال
. كونه عبد اهللا ورسوله -١: يف أمور كثرية   uومياثل موسى  uغري املسيح أكمل صدق ألنه 

كونه  -٥. عته مشتملة على السياسات املدنيةكون شري - ٤. كونه ذا نكاح - ٣. ونه ذا والدينك -٢
كونه قادراً على  -٨. تعيني احلدود والتعزيرات والقصاص – ٧أمره حبد الزنا  - ٦. مأموراً باجلهاد

رسوله ال ابن اهللا والعياذ أمره األمة بأن يقولوا له عبد اهللا و -١٠. بالتوحيد اخلالص أمره - ٩إجرائها 

                                      
 .٤٥٣- ٤٤٧إظهار احلق ، رمحة اهللا اهلندي ، ص : انظر  )  ١(

حممد علي ،دراسات معاصرة يف العهد اجلديد والعقائد النصرانية: وانظر . ٤٥٩ - ٤٥٣إظهار احلق ، رمحة اهللا اهلندي ، ص : انظر )  ٢(
 .١٥٨ – ١٥٦ص : البار 

 .٤٢٩إظهار احلق، رمحة اهللا اهلندي ص   من نقالً. ٣٣االستثناء  )  ٣(

 .٤٣٠- ٤٢٩إظهار احلق ، رمحة اهللا اهلندي ، ص : انظر  )  ٤(

 . ٤٢٢إظهار احلق، رمحة اهللا اهلندي ص من نقالً ١٩-١٧: ١٨: االستثناء )  ٥(
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. جل أمتهعدم كونه ملعوناً أل - ١٣.  uكونه مدفوناً كموسى  -١٢. موته على الفراش - ١١. باهللا
كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا  إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَيكُم﴿ :ولذلك قال اهللا تعاىل

كان أمياً جعل اهللا كالمه يف وكان من إخوة بين إسرائيل ألنه من بين إمساعيل، و]  ١٥سورة املزمل [ ﴾
]  ٤-٣سورة النجم [ ﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى ﴿ :قال تعاىل. فمه

  .صناديد قريش واألكاسرة والقياصرةاجلهاد ،وقد انتقم اهللا ألجله من وكان مأموراً ب
نبياً حقاً لقتل  يأمره به يقتل ، فلو مل يكن حممدوأنه قال عن هذا النيب الذي ينسب إىل اهللا ما مل 

قَليلًا ما  وما هو بِقَولِ شاعرٍ) ٤٠(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ ﴿ وقد قال اهللا يف القرآن ايد
) ٤٣(تنزِيلٌ من رب الْعالَمني ) ٤٢(ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ ) ٤١(تؤمنونَ 

 ﴾ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني ) ٤٥(لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ ) ٤٤(ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ 
 ]٦٧سورة املائدة [  ﴾واللَّه يعصمك من الناسِ ﴿ وما قتل بل قال اهللا يف حقه]  ٤٦-٤٠رة احلاقةسو[

وأوىف وعده فلم يقدر أحد على قتله حىت حلق بالرفيق األعلى وأما عيسى على قوهلم فقد قتل وصلب 
  . )١(لعياذ باهللافلو كانت هذه البشارة يف حقه، لكان نبياً كاذباً كما يزعمه اليهود وا

وهذا مستخلص البشارات به يف األناجيل املعترف ا عند النصارى، أما إجنيل برنابا فقد نص 
ان امسه املبارك حممد حينئذ رفع اجلمهور أصوام « :كما سبق فقال rصراحة على إسم النيب حممد 

  .)٢(»قائلني يا اهللا أرسل لنا رسولك يا حممد تعال سريعا خلالص العامل
  .وغريه من النصوص الكثرية يف هذا اإلجنيل 

يف أسفار العهد القدمي،  rومع هذا فقد حرف النصارى البشارات الدالة على نبوة نبينا حممد 
فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، « :ومن ذلك ما جاء يف مىت uوجعلوها لعيسى 

لكي يتم ما قيل بأشعياء . عاً وأوصاهم أال يظهرواوانصرف من هناك، وتبعته مجوع كثرية فشفاهم مجي
أضع روحي عليه فيخرب بني األمم . يب الذي سرت به نفسيحيب. هو ذا فتاي الذي اخترته: ائلالنيب الق

قصبة مرضوضة وفتيلة مدخنة ال يطفئ، . باحلق، ال خياصم وال يصيح وال يسمع أحد يف الشوارع صوته
  .)٣(»لى امسه يكون رجاء األممحىت خيرج احلق على النصرة وع

فقد جاء عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وإنه ملوصوف يف التوراة مبثل ما هو موصوف به يف 
فقد أخرج البخاري يف صحيحه أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عندما سئل عن وصف النيب . القرآن
u عض صفته يف القرآن قال أجل واهللا إنه ملوصوف يف التوراة بب«: يف التوراة فقال﴿ بِيا النها أَيي

                                      
 . ٤٢٨ -٤٢٢اهللا اهلندي ، صإظهار احلق ، رمحة : انظر  )  ١(

 .١٩ - ١٧: ٩٧إجنيل برنابا  )  ٢(

 .٢٢ – ١٤: ١٢مىت  )  ٣(
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وحرزا لألميني أنت عبدي ورسويل،  ]٤٥سورة األحزاب ، [﴾إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
مسيتك املتوكل، ليس بفظ وال غليظ، وال سخاب يف األسواق وال يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 

 حىت يقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا ال إله إال اهللا ويفتح ا أعينا عميا وآذانا ويغفر، ولن يقبضه اهللا
  .)١(صما وقلوبا غلفا

  : رميالقرآن الك: ثالثاً
ما من األنبياء نيب إال أعطي «  r :وآية ثابتة إىل قيام الساعة قال rوهو أهم دالئل نبوة حممد 

رهم تابعا يوم فأرجو أن أكون أكث. أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيلما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي 
  .  )٢(»القيامة

قيام الساعة وقد تكلم عنه وهو من أعظم املعجزات غري أين لن أدرجه حتتها ألمهيته وخلوده إىل 
ن مبا يشفي الغليل، مابني إجياز وإسهاب من املسلمني وغريهم، وهلذا سوف أقتصر السابقون والالحقو

وهو برهان نبوة ( :ماذكره مع اإلجياز إذ يقول ذكره مبا أورده الدكتور عبد الراضي حممد لشموليف 
الساطع، وأظهر عالمات النبوة على اإلطالق، ألسباب أربعة مل جتتمع ملعجزة أو دليل نبوة يف  rحممد

  : تاريخ الدين واإلنسانية، وهي
  . بوة معاًفيه اجتماع الوحي املدعي والدليل املعجز على الن -١
أعجزت معجزات األنبياء السابقني فئات بعينها، كالسحرة زمن موسى واملطببني زمن عيسى  -٢

من الفصحاء بأكملها، ناهيك عن اجلن وغري الفصحاء  السالم، أما القرآن فقد أعجز أمة عليهما
  . من األمم سوى أمة العرب

ب العقل البشري بعد أن بلغ توجهت معجزات السابقني إىل احلواس فقط، أما القرآن فيخاط -٣
  . مرحلة رقيه ومتدنه

  . خلود املعجزة القرآنية على مدار األعصار وانتشارها يف مجيع األقطار -٤
  : بطريق االضطرار من وجهني rويدل القرآن على نبوة حممد

ظهر مبكة، وادعى النبوة، ونزل عليه  rمن حيث اجلملة، وطريقة العلم بأن حممد  :الوجه األول
آن، وأنه جعله دليالً على نبوته، وحتدى به العرب الذين هم غاية الفصاحة والبالغة، القر

  وملا كان العرب وغريهم قد. وهذه األمور معلومة باالضطرار، ال وجه فيها لالستدالل
  
  

                                      
دراسات معاصرة يف العهد اجلديد والعقائد : ، وانظر٣/٦٦ السوق يف السخب كراهية باب - البيوع كتاب: البخاري صحيح )  ١(

ق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، إثار احلق على اخلل: ، وانظر١٥٨ – ١٥٦ص : حممد علي البار،النصرانية
 .٢٤٣حممد إبراهيم الصنعاين ص

 .سبق خترجيه )  ٢(
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  . عجزوا عن إجابة التحدي الذي دعاهم إليه النيب مبعارضة القرآن، فإنه يقطع بداللة القرآن على النبوة 
من حيث التفصيل، وطريقه النظر واملعرفة والتحصيل واملدارسة، اليت تكشف على نواحي  :الوجه الثاين

متعددة من نواحي اإلعجاز القرآين تغطي مجيع جماالت عمل وسائل املعرفة 
 .كما سبق بيانه.)١(اإلنسانية

  : )٢(املعجزات: رابعاً 
ما مل جيمع ألحد من األنبياء قبله، إذ مل  من املعجزات ومجع له من اآليات rوقد أويت حممد 

  . مثلها أو ما يقابلها أو أوضح منها rيعط نيب معجزة إال أعطي حممد 
  : إىل قسمني rتنقسم معجزات النيب 

ما هو إال صدى مضخم ملعجزات منسوبة إىل األنبياء السابقني، وذلك مثل ختلل  :القسم األول
ذكر بتفجري موسى املاء من الصخر، فإن ذلك من عادة احلجر يف املاء بني أصابع النيب، ذلك الذي ي

اجلملة وأما من حلم ودم فلم يعهد من غريه ومثل رده الشمس ملا فات وقت الصالة، على غرار إيقاف 
قرآن الكرمي ووقعت كما قال ومنها إخباره عن حال بعض األمم يف ال. يشوع الشمس مدة يوم كامل

أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْساُء  أَم حِسبتم﴿ :تعاىل
ه والضراُء وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معه متى نصر اللَّه أَلَا إِنَّ نصر اللَّ

 م يزلزلون حىت]  ٢١٤لبقرة، اة سور[ ﴾قَرِيبيستغيثوه ويستغفروه  فوعد اهللا املسلمني يف هذا القول بأ
ن يف غاية الضيق املسلمني وحاربوهم، وكان املسلمو فجاء األحزاب كما وعد اهللا ورسوله وحاصروا. 

 :اهللا تعاىل بقولهالنصر كما أخرب هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وأيقنوا  باجلنة و: والشدة والرعب، وقالوا 
 ولَما رأَى الْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما﴿

  ]٢٢سورة األحزاب [ ﴾زادهم إِلَّا إِميانا وتسليما 
وقد  وبني معجزات األنبياء السابقني، هاوهو سائر املعجزات اليت ال شبه بين :أما القسم الثاين

  : يف القرآن والسنة rذكرت معجزاته 
  : فما ذكر يف القرآن مثال فهي تشمل

 .مثل انشقاق القمر، اإلسراء واملعراج، حتدي اليهود بتمين املوت، كفاية املستهزئني :الوقائع -
ؤ مبوت الوليد بن املغرية وأيب هلب مثل التنبؤ بانتصار الروم على الفرس، التنب :التنبؤات املستقبلية -

بالعودة إىل مكة بعد اخلروج منها، التنبؤ بدخول املسلمني املسجد احلرام  rكافرين، تنبؤ النيب 
  .آمنني، التنبؤ بتمكني املسلمني واستخالفهم يف األرض

  

                                      
 .٤٥٩ -٤٥٧، عبد الراضي حممد ص الغرب لدى الدينية املعتقدات )  ١(

 .سبق التعريف ا يف الباب األول  )  ٢(
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  : وما ذكر يف كتب السنة، فتشمل جنسني
بالتأثري يف الكائنات، إما من جهة النيب أومن فعل املعجزات الفعلية، وهي املتعلقة  :اجلنس األول

 . اهللا الذي ال يكون فيه تأثري للنيب حبال؛ كإهالك األعداء، وتذليل النفوس حملبة األنبياء
ويضم هذا القسم أنواعاً كثرية، كالتأثري لألحياء، والتأثري يف اجلماد،كانقياد شجرتينت له بشاطيء 

وتكثري الطعام، ونبع املاء من بني . ذن اهللاينقاد البعري مث التئما عليه بإ الوادي ملا أراد أن يستتر كما
  . rأصابع النيب 

  : وهي صنفان: املعجزات القولية: اجلنس الثاين
إما إخبار بغيب ماض أو حاضر أومستقبل، كقصص األنبياء عليهم السالم وقصص األمم اخلالية 

تلْك من أَنباِء الْغيبِ نوحيها ﴿ :أشار اهللا إليها بقوله من غري مساع من أحد وال تلقن من كتاب وقد 
 نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كملَا قَوو تا أَنهلَمعت تا كُنم ك٤٩سورة هود [ ﴾إِلَي [  

إال اهللا، وأن خيرب تفتح على علي وأن األمن يظهر حىت ترحل املرأة من احلرية إىل مكة الختاف 
يف غد يومه، وأم يقتسمون كنوز ملك فارس وملك الروم، وهذه األمور حصلت زمن الصحابة رضي 
اهللا عنهم، وأن عماراً تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية، وأن فاطمة أول أهله حلوقاً به فماتت 

إبين هذا أي احلسن بن علي سيد وسيصلح اهللا به بني  ، وأنrرضي اهللا عنها بعد ستة أشهر من وفاته 
فأصلح اهللا به بني أتباعه وأهل الشام، وقال لسراقة بن جعشم كيف )  وقع كما أخرب( فئتني عظيمتني و

  . )١(بك إذا لبست سواري كسرى فلما أتى ما عمر رضي اهللا عنه ألبسهما إياه
يت أوردها أهل اإلسالم يف مصنفام وقد أورد الشيخ إىل غريها من املعجزات القولية والفعلية وال

ظهرت منه على خالف  rاهلندي منها سبعني معجزة وذكر أا تزيد على ألف معجزة وقعت من النيب 
  .  العادة 

دون إلوهيته أوبنوته  uثبوت رسالة عيسى  :بأمرين أوالمهاوذا يتم احلديث يف هذا املبحث 
  . شرهللا وماهو إال بشر من الب

وأنه خامت األنبياء واملرسلني ورسول إىل الناس كافة وقد r ثبوت رسالة حممد  :واألمر الثاين
 :ظهر معه من دالئل نبوته ماال ميكن إنكارها أو التشكيك فيها وتبني ذلك من خالل

نِعمتي ورضيت  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم ﴿ :دعوته وشريعته، قال تعاىل
. فضلت على األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم« :rوقال ]  ٣سورة املائدة [ ﴾لَكُم الْإِسلَام دينا 

ونصرت بالرعب، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إىل اخللق كافة، 
 . )٢(»وختم يب النبيون

                                      
 -٤٥٩ص ، ، عبد الراضي حممدالغرب لدى الدينية املعتقدات: ظر وان.٤٠٣ -٣٨٣رمحة اهللا  اهلندي ، ص ، انظر إظهار احلق  )  ١(

٤٦٢. 

 .٢/٦٤كتاب املساجد ومواضع الصالة : صحيح مسلم )  ٢(
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 التثليث عقيدة أن على إرادته وفق األمور جيري الذي هو اهللا وأن والقدر بالقضاء النصارى يعتقد
 اإلنسان بأن يقرون الوقت نفس ويف. والقدر القضاء بيده الذي هو الرب اإلله بأن )١(النصارى عند

  .عليها قادر تصرفاته عن مسئول
  :التاليتني القاعدتني نذكر أن البحث هذا يف وحسبنا: سعيد حبيب القس يقول

 ذه يقوم الذي نفسه فهو، وتصرفاته أعماله عن مسئول اإلنسان بأن نؤمن أن ينبغي ناحية من -١
 أن العدل ومن، صاحلة أعماله كانت مىت يثاب أن العدل فمن عنه صادرة تصرفاته وكل األعمال
  .شريرة كانت مىت يعاقب

 ما كل على يسيطر وهو ،شيء كل قادرعلى باهللا وأفكارنا عقولنا تسلم أخرى ناحية ومن -٢
 .)٢( اإلنسان تصرفات بينها ومن، احلوادث سري يدبر الذي وهو. واألرض السماوات يف حيدث
 اهلذ خمالف هناك أن منه يفهم وذا الكثرة قول وأنه ويوضحه املعىن هذا يؤكد أخر موضع ويف

  . القول
 ينسوا كانوا وإن .يءش كل على اهللا بقدرة يعترفون فهم. وسطا طريقاً املسيحيني كثرة ويتخذ«
 أن يقدر وال ضعيف اإلنسان أن يعترفون ولكنهم، أعماله عن مسئول اإلنسان أن ويعتقدون.  أحياناً
 السبيل لإلنسان يهيئ، دهوإرشا نعمته بفضل اهللا أن يؤمن عينه الوقت ويف سبيله، يف جياهد ما يبلغ

  .اإلميان هذا يدعم العملي واختبارهم. الطبيعية قواه مبجرد فعله عن يعجز ما ليفعل
 يف يتفقان واإلسالم النصرانية نرى مث ومن :بقوله اإلسالم دين معتقد مع املفهوم هذا عل يعلق مث

 الراجحة العقول وأصحاب، ريهممفك كبار وتعاليم، املقدسة أسفارهم عليهم متليه حسبما العقيدة هذه
 يف نغايل أن الرأي خطل ومن. أعماله عن مسئول فاإلنسان ذلك ومع، يءش كل على قادر فاهللا، بينهم
 يف العقالء وصفوة املفكرين كبار خنبة موقف هو هذا. األخرى حساب على الفكرتني هاتني إحدى

 مييل اإلسالم ففي. يءالش بعض خيتلف – أيضاً املفكرين وبعض – العامة موقف أن على الديانتني
  اجلهة من النصرانية ويف اإلنسان استطاعة فكرة وإغفال، اهللا قوة يف املغاالة إىل الشعب عامة تفكري

                                      
 . والتدبري األمور مقاليد بيده الذي هو الرب اهللا بأن يقولون )  ١(

 .٢٣٣- ٢٣٢ص،  سعد حبيب،  العامل أديان )  ٢(
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 امليل وهذا ،يءش كل على اهللا قدرة ونسيان اإلنسان قوة تقدير يف املغاالة إىل العامة تفكري مييل األخرى
 هو اإلسالم بأن، الغرب أهل عند السائدة الفكرة يربر الذي هو لديانتنيا يف الشعب عامة يف يبدو الذي
 غري على اإلنسان يصبح قد أنه يرون وهم)١(»اإلرادة حرية دين هي النصرانية وأن، القضاء دين

 اإلنسان وعلى حلكمة، هذا حيدث إمنا بل لإلنسان اهللا من إجبار تصورهم يف هذا معىن وليس مايريده،
 ويتم، الباري اهللا يكون وأحياناً«: يقول حيث القس يذهب التصور هذا وعلى التغيري ولةوحما الدعاء
 يرغب مل ما عونه و بنعمته اإلنسان يعني ال اهللا أن املألوف ولكن. إرادته ضد الشخص يف التغيري

 ويصلحها، حياته يغري أن دعائه يف اهللا من ويلتمس، حياته وطريقة أخالقة تغيري يف قلبه مبلء اإلنسان
  . )٢(» اآلمثة ةالشرير حياته يهجر لكي والفهم بالقوة اًمزود نفسه اإلنسان جيد وعندئذ

 األجساد قيامة ينكر من على رده يف اهللا بقدرة االعتقاد إىل يشري مطران أفالطون القس أن كما
 الوسائط عن تساؤل دون األموات بقيامة جزماً فنعتقد اإلهلي الكتاب بصدق املؤمنني حنن أما«: فيقول
 أن اهللا استطاع لقد.  خصائصنا من ليس ذلك ألن شيء، كل على القادرة اهللا قوة ستستعملها اليت

 بعد األول شكلها إىل ثانية إعادا عليه يعسر فهل، الوجود إىل العدم من الكائنات مجيع خيرج
 .)٣(»حتوهلا

 املطلقة وإرادته اهللا قدرة على أكد إذ ياملسيح اإلميان وأساسيات حقائق كاتب ماكتبه إىل انظرو
 إرادة مبوضوع بالغة بدرجة مهتم املقدس الكتاب أن ويبني مقولته، أول يف باجلرب يقول من ينكر وهو
  .اهللا

 من جانباً هناك أن إال حتدث، أن إىل خمفية دائماً تكون اهللا إرادة أن من الرغم على أنه يوضح مث
 نتوب، وأن أعداءنا، حنب وأن نسرق، أال اهللا إرادة فإن.  تعليمنا ناحية من إرادته وهي واضحا، إرادته
  . قديسني نكون وأن

  :بقوله بيانه يف أسهب ما اختصر مث
  :هي اهللا إلرادة الثالثة املعاين )١

 خمفية تظل وهذه. رمسه ما كل اهللا جيري بواسطتها اليت اإلرادة وهي املقدرة، السيادية إرادته  -أ 
  .حتدث حىت عنا

 يف احلق وليس القدرة لدينا واليت املعلنة، ووصاياه اهللا ناموس وهي تعليمنا، ناحية من ادتهإر  -ب 
 .انتهاكها

  . له مسر هو عما تكشف وهي. بتصرفاته املتعلقة مشيئته  -ج 
                                      

 . ٢٣٩ ص سعد حبيب،  العامل أديان )  ١(

 .٢٤١ – ٢٤٠ ص سعد حبيب،  العامل أديان )  ٢(

 .١٤٥-١٤٤يوحنا اخلوري، الشهية اخلالصة: وانظر ،٣٨-  ٣٥:١٥كورنثوس أهل األوىل بولس رسالة:انظر)  ٣(
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 .ذلك على األدبية موافقته يعين ال اإلنسان خيطئ بأن اهللا) مساح( )٢
 يوحنا:للتأمل كتابية فقرات: )١(قال حيث دساملق الكتاب يف إليه أشار مبا معتقده على ويستدل

 – ١٣:  ٦ عربانيني،   ١٤-  ٩:  ١ كولوسي،  ١١:  ١ أفسس،  ١٨ – ١٤: ٩ رومية، ١١:  ١٩
   ٩:  ٣ بطرس ٢،  ١٨

 النصارى وأن معىن من إليه أشار ما نفس إىل تشري وجدا النصوص هذه إىل رجوعي وعند 
 وال يريده الذي الطريق اختيار على القدرة اإلنسان منح قد اهللا أنو وإرادته، ومشيئته اهللا بقدرة يؤمنون
  . الدنيا يف عملها اليت أعماله حسب جيازى فسوف ذلك ومع شيء، على اهللا جيربه

 النصارى إميان هو مصادرهم يف عليه اطلعت ما خالل من إليه ركنت الذي التصور فإن وذا
 بالقضاء اإلميان ركن يف مجلة اعتقاده جيب ما يف احلق ضحوسأو ومشيئته وإرادته اهللا بقدر باجلملة
  . التايل املطلب خالل من والقدر

 يبني r الرسول عن أحاديث فيه ورد ولكن النصارى  عند أجده مل اآلخر القول أن على
 ..r اهللا رسول على النصارى من جنران وفد قدم«  : t قال قال ذر أيب حديث يف القدر يف إحنرافهم

  ..غرينا بيد واآلجال إلينا األعمال: وافقال
  ).٤٩: القمر. (﴾إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ﴿: قوله إىل اآليات هذه فرتلت
  ! ويعذبنا؟ الذنب علينا يكتب حممد يا: فقالوا
  .)٢(»القيامة يوم اهللا خصماء أنتم«: r فقال

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                      
 .٧٧- ٧٥ص، املسيحي،سربول اإلميان انظر )  ١(

 .٣١٩ ص، سلفيه دراسة املسيح: انظر. له ختريج على أعثر مل)  ٢(
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 وهو وتعاىل سبحانه ربوبيته من وهو اإلميان أركان من السادس الركن هو والقدر بالقضاء اإلميان
  . )١(خملوقاته من أحد عليه يطلع ومل احملفوظ اللوح يف كتبه الذي املكتوم اهللا سر

 أديان( كتابه يف) سعد حبيب( أشارالقس قدو والقدر، بالقضاء اجلملة يف يؤمنون النصارىو
  .بالقدر إميام يف النصارى بعض احنراف إىل) العامل

 املكلف على جيب ما الرد هذا خالل من أبني سوف بالقدر اإلميان يف رافاحن أي لتصحيحو
  :التالية النقاط خالل من ختصاربا به اإلميان

 :والقدر بالقضاء: التعريف
 علمه يف سبق ما أوجد مث ، إجيادها قبل مااوأز األشياء مقادير علم تعاىل اهللا أن:  القدر تعريف

  .  )٢(وقدرته علمه عن صادر حمدث فكل يوجد أنه
أَنْ «: فقال اإلميان عن r الرسول سأل عندما uجربيل حلديث والقدر بالقضاء اإلميان فيجب

مؤترِ ومِ الْآخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نمؤتن هرشو رِهيرِ خ٣(»بِالْقَد(.  
  : واجلماعة السنة أهل بالقدرعند اإلميان أركان

 السموات مايف يعلم عليم، شيء بكل تعاىل اهللا بأن جازماً إمياناً العبد يؤمن أن وهي: العلم -١
 .خملوقاته فعل من أو فعله من ذلك كان سواء وتفصيالً مجلة واألرض

 اهللا مجع وقد شيء، كل مقادير احملفوظ اللوح يف عنده كتب وتعاىل اركتب اهللا أن وهي: الكتابة -٢
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماِء والْأَرضِ إِنَّ  ﴿ :تعاىل قوله يف الركنني هذين بني

ِسريي لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي كف ك٧٠ احلج سورة[ ﴾ذَل [ 

 سنة أَلْف بِخمِسني والْأَرض السماوات يخلُق أَنْ قبل الْخلَائقِ مقَادير اهللا كَتب « احلديث ويف
   .)٤(» الْماِء على وعرشه قال

 اكتب له فقال القلم اهللا خلقه شيء أول إن قال عنهما اهللا رضي عباس بن عن« املستدرك ويف
  .)٥(»الساعة تقوم أن إىل كائن هو مبا اليوم ذلك من فجرى .القدر :فقال ؟أكتب وما فقال

                                      
 ٢١٦/ ٥ عثيمني ابن وىفتا: انظر )  ١(

 .١١٨/ ١ حجر ابن، الباري فتح )  ٢(

 .خترجيه سبق )  ٣(

 .٥١/ ٨ السالم عليهما وموسى آدم حجاج باب - القدر كتاب: مسلم صحيح )  ٤(

 قال. خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا:  قال مث. ٥٤٠/ ٢  والقلم ن سورة تفسري الصحيحني، على املستدرك )  ٥(
 .ومسلم البخاري شرط على الذهيب
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 وجد فما واألرض، السموات يف معدوم أو موجود لكل شاء وتعاىل تبارك اهللا أن وهي :املشيئة -٣
لمن شاَء منكُم أَنْ ﴿ :تعاىل قال عباده وفعل فعله يف مبشيئته إال معدوم عدم وما موجود

 يمقتسا) ٢٨(يشا تمونيالَمالْع بر اَء اللَّهش٢٩-٢٨ التكوير سورة[ ﴾ُءونَ إِلَّا أَنْ ي [

 ]٢٥٣ البقرة سورة[ ﴾ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُوا ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد﴿ :تعاىل وقال

 خالقه اهللا إال واألرض السماوات يف موجود من فما شيء كل خالق تعاىل اهللا أن وهي:  اخللق -٤
الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم ﴿ :تعاىل قال احلياة عدم وهو املوت حىت

فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نس٢ امللك سورة[ ﴾أَح [ 

  .  لوج عز هللا خملوقة أيضاً كلها وأحوال وتقلبات صفات، من املخلوقات هلذه حيدث ما ومجيع
   ؟ وجل عز هللا خملوق أنه االختياري وقوله العبد فعل يف نقول أن يصح كيف: تساؤل

  : أمرين عن ناتج وقوله فعله ألن ذلك يصح واجلواب
  .القدرة: أحدمها
  .اإلرادة: والثاين
 اإلنسان قلب وجعل اإلرادة هذه خلق الذي فإن وقدرته إرادته عن ناجتاً العبد فعل كان فإذا

  . وجل عز اهللا هو القدرة فيه خلق الذي وكذلك وجل، عز اهللا هو رادةلإل قابالً
 وهو يريد كان فلو يفعل، مل والقدرة اإلرادة لوال ألنه وقوله، العبد لفعل خالق اهللا فإن وذا

 والعبد الكاملة، والقدرة اجلازمة، اإلرادة خلق الذي هو واهللا الفعل، يكون لن يرد، مل قادر أو عاجز،
. خملوقتني وقدرة بإرادة ووجدت األفعال هذه وكانت املطيع، وهو العاصي فهو احلقيقة، يف فاعلال هو
 اآلجال وبني إليها يسعى اليت املقسومة األرزاق وبني يعملها، اليت املخلوقة األعمال بني فرق وال

  . يدافعها اليت املضروبة
  .)١(له خلق امل ميسر إنسان وكل ومقدر مكتوب والكل سواء بابه يف الكل

  

                                      
 .   ٢٢٧-٥/٢٢٣ عثيمني ابن فتاوى:  انظر )  ١(
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 التبشري حول تدور u عيسى دعوة مفهوم جل إن بل وبالقيامة، اآلخر باليوم النصارى يعتقد
  .اآلخر اليوم به واملقصود اهللا مبلكوت
 املختصة العقيدة فتتضمن األخرية األشياء عن اإلعالم هو«: النصارى عند اآلخر اليوم ومعىن 
 كالعقائد العامل، اية قبل ميوتون الذين األفراد مبصري املختصة والعقائد املسيح جميء أو العامل، بنهاية

  .)١(»واملطهر واجلحيم بالسماء املختصة
. ا اإلميان جيب واليت خرىاأل احلياة لتكون الفانية، احلياة هذه بعد يكون إمنا اآلخر واليوم 

  .)٢(»إحنالالً املوت يدعو الرسول فبولس. بين صريح اآلتية باحلياة اإلميان اجلديد العهد ويف«
 جزاء األبرار ينتظر فيها، وأبدية فانية غري أخرى حياة تكون أن جيب احلاضرة احلياة بعد« فإن

  .)٣(»منه مهرب ال عذاباً واألشرار أكيداً
 عظيم ببوق مالئكته فريسل ثانية املسيح يأيت عندما العامة القيامة ستحدث«: ذلك على والدليل

   .)٥)(٤(»الدينونة إىل وتعالوا األموات أيها قوموا ونفيصرخ«  الصوت
 اآلخر اليوم عن احلديث ميكن املة األمور هذه يف النصارى يعتقده ملا والبسط البيان من وبشي

 املوت من األفراد خيص ما أو والدينونة، كايء عامة أحداث من صدونهيق فيما سواًء النصارى عند
  : التالية النقاط يف وغريها واجلزاء والبعث
  : ودينونته املسيح جميء

 الناس ليحاسب للمسيح الثاين ايء هو ايء وهذا النصارى، ينتظره الذي األهم األمر وهو
  .أعماهلم على وجيازيهم

                                      
 اهللا د،فرج واليهودية واملسيحية اإلسالم بني القيامة يوم من نقال ٣٩٧ ص  عزيز فهيم د،القس بولس كتابات يف الالهويت الفكر )  ١(

 .٥٣ص الباري عبد

 .  ١٣:  فيليب ٦:  ٤ ثاوس تيمو إىل الثانية بولس رسالة: انظر النصو ٤٨ ص، يوحنا اخلوري،  الشهية اخلالصة )  ٢(

  .٤٧ص، يوحنا اخلوري،  الشهية اخلالصة)  ٣(

 .١٧:  ٤رسالة بولس الثانية إىل تسالونيكي : انظر.  ٣١:  ٢٤مىت  )  ٤(

 .  ١٤٥، ٤٧اخلوري يوحنا ص ، اخلالصة الشهية  )  ٥(
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  :ذلك يف النصارى يعتقده امل ملخص يلي وفيما
 رأيتموه كما هكذا سيأيت، السماء إىل عنكم ارتفع الذي يسوع إن: (املقدس الكتاب قال«
 حضور له ليس املسيح بأن نركز: الشأن ذا الورشيمي كريللس كالم ليكوإ )١( )السماء إىل منطلقاً
 الثاين يف أما و الصرب شعاره كان األول ألن، كثرياً األول من أفضل أيضا ثان حضور له بل فقط واحد
  .  )٢(»اإلهلي امللك تاج فيلبس

. وشرف مبجد فسيكون الثاين حضوره أما و. بتواضع كان األرض على األول الرب حضور« و
 حضوره يف اإلنسان ابن. هائالً رهيباً فسيكون الثاين وأما، ورأفة حنو عن ناشئاً كان األول حضوره
 جاء ومىت( قال حيث اهللا كتاب ذلك أوضح كما سيدينه الثاين حضوره ويف .العامل ليخلص أتى األول
 مجيع أمامه وجيتمع جمده كرسي على جيلس فحينئذ، معه القديسني املالئكة ومجيع، جمده يف اإلنسان ابن

   .)٤(.»)٣( )الشعوب
 من عنيم وهو. للبشر u املسيح دينونة على املقدس الكتاب من الدليل هو غريه مع النص وهذا

   )٥(»لالبن الدينونة كل أعطى قد بل ، أحداً يدين ال اآلب ألن«:  يوحنا إجنيل يف جاء الناس إلدانة اهللا
 إذ إمياناً للجميع مقدماً عينه قد برجل بالعدل املسكونة يدين أن مزمع فيه هو يوماً أقام قد ألنه«

  .)٦( »األموات من أقامه
 أما :يقولون هذا ويف اإلهلي العدل جانب ليظهر إمنا الناس نةودينو الثاين ايء هذا يف والسبب

 العدل أحكام وتنفيذ، مجيعاً املؤمنني تضم اليت األبدية اهللا ملكوت إقامة هي ثانية املسيح حضور غاية
، عادالً قاضياً اًمسيح. احلياة قيد على وجد من كل على حكمه ليصدر )٧(قاضياً املسيح يكون وسوف
 أي. )٨(همجزاء واألشرار جمازام األبرار ينال وسوف. نور من له توفر ما حسب شخص كل يدين
 هي واليت املسيح مبوت حصلت اليت السعادة ألن. افتدائنا عمل واجناز أعماله حسب واحد كل جمازاة

 عادل« :الرسول قال كما السماوات، يف بل األرض على ليست احلقيقيني، املسيحيني آمال موضوع

                                      
 .١١:  ١ الرسل أعمال )  ١(

 .١٠٣_  ١٠٢  يوحنا اخلوري،  الشهية الصةاخل )  ٢(

 .٣٢ و ٣١:  ٢٥ مىت )  ٣(

 .١٠٣ يوحنا اخلوري،  الشهية اخلالصة )  ٤(

 .٢٢: ٥ يوحنا )  ٥(

 .٣١: ١٧ الرسل أعمال )  ٦(

  .٣٢- ٣١:  ٢٥ مىت)  ٧(

 .٤٧: ٢ ،٤٨- ٤٧: ١٢ لوقا: وانظر ، ٢٤: ١١ مىت: انظر )  ٨(
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 استعالن عند معنا راحةً تتضايقون الذين وإياكم،  ضيقاً اهللا جيازيهم  يضايقونكم الذين أن اهللا عند
  .)١(»قوته مالئكة مع السماء من يسوع الرب

 على تدل عالمات وسيصاحبه  بغتة يكون وإمنا يعلمه أحد فال املنتظر اليوم هذا سيكون مىت أما
 الشمس وتظلم األرض تتزلزل فبغتة. بغتة الرهيبة الدينوية هذه وستحدث«: يقولون هذا ويف وقوعه
. املالئكة رؤساء أبواق أصوات وتدوي. السماوات قوات وتتزعزع. السماء من النجوم تتساقط والقمر
 هذا تغيريها ويف فستتغري الطبيعة أما. اإلهلية وينتظرون القبور من عني طرفة يف األموات مجيع وخرج
 وسيموت حيدث ولن العامل بدء منذ مثله حيدث مل ضيق وسيحدث. ضاألر قبائل مجيع تنوح اهلائل
  .)٣(»)٢( )باحملبة اإلميان( يف إال خالصاً جيدون وال. املسكونة على يأيت ملا وتوقعاً خوفاً البشر
  :فمنها القيامة وقوع قرب على تدل اليت العالمات أما

 وكما األخرية، الساعة هي والد،األ أيها« إجنيله يف يوحنا ذلك صرح كما) املسيح ضد( جميء
  .)٤(»األخرية الساعة أا نعلم هنا من كثريون، أضداد اآلن صار قد  يأيت املسيح ضد أن مسعتم

    .)٥(الدجال املسيح بذلك يقصدون وهم
 طريقة على أحد خيدعنكم ال«: قال مث الثاين املسيح جميء عن تكلم أن بعد بولس عنه ويتحدث

 أو إهلاً مايدعى كل على واملرتفع القادم اهلالك ابن ويستعلن أوالً، االرتداد يأيت مل نإ يأيت ال ألنه ما،
   )٦(.»إله أنه نفسه مظهراً كإله اهللا هيكل يف ليجلس إنه حىت معبوداً،

 )٧(فائقة وقدرة عظيمة أمور من أعطي مما النصارى يعتقده ملا تفصيل يوحنا رؤيا يف ورد وقد
   .)٨(»شهراً وأربعني اثنني يف يفعل أن سلطاناً وأعطي وجتاديف، بعظائم كلميت فيما وأعطي«: فقال

 وقد ،u مرمي بن عيسى املسيح يد على النصراين التصور يف كما الدجال املسيح اية تكون مث
 تكون حىت معه ومن) املسيح ضد( سيالقيه ملا القاسية النهاية تلك يصور وهو يوحنا رؤيا يف ذلك جاء

 أضل ا اليت اآليات قدامه الصانع معه، الكذاب والنيب الوحش، على فقبض«: قاله ومما اجلحيم ايتهم

                                      
، عقائد أساسية : وانظر ،١٠٤-١٠٣اخلوري يوحنا  ص، اخلالصة الشهية : ، وانظر٧-٦: ١تسالونيكي رسالة بولس الثانية إىل  )  ١(

 .١٧١ -١٧٠دونالد دميارى

 .١٠ – ٨:  ٧ دانيال )  ٢(

 .١٠٤ص، اخلوري يوحنا ، اخلالصة الشهية  )  ٣(

 . ١٨: ٢ يوحنا )  ٤(

 .٣٠٥سربول ص ،اإلميان املسيحي : انظر )  ٥(

 .٥: ١ ٢لس إىل أهل تسالونيكي رسالة بو )  ٦(

 ،١٧-١٣: ١٣ ،٥-٣: ٣ ،١١-٦: ١١ ،١٠-٢: ١٣ يوحنا رؤيا انظر )  ٧(

 .٦-٥: ١٣ يوحنا رؤيا )  ٨(
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 املتقدة النار حبرية إىل حيني االثنان وطرح لصورته سجدوا والذين الوحش، امسه قبلوا الذين
  .)١(»بالكربيت
 يؤكد ذلك عوم. وملكوته املسيح وتدمري اهللا شعب ضد حرباً يشعل أن) املسيح ضد( وهدف«

 وهالكه ودينونته هزميته أن إال اهلائلني، ونفوذه املسيح ضد قوة من الرغم على أنه املقدس الكتاب لنا
  .)٢(»املؤكدة األمور من هي

 ينشر فيه والذي األرض، على للمسيح األلفي امللك سيكون) املسيح ضد( على القضاء وبعد 
 يف القديسيون يعيش و اخلروف، مع الذئب ويربض ،واألمان األمن وينتشر املسكونة، كل يف دعوته
  . )٣(والسعادة اد من عظيمة حالة يف عهده
  . للقيامة السابقة العالمات ومن

 سيزداد ووجيزة بربهة املسيح حضور وقبل. (كلياً فساداً األخالق وفساد جهاراً بالدين االزدراء
  .)٤( )الكثريين حمبة وتربد اإلمث

. )٥( ) املسيح يوم يأت ال أوالً يأت مل إن( :بولس يقول العامل مبخلص واالزدراء النصرانية احتقار
  .)٧)(٦( ) اإلميان عن قوم يرتد األخرية األزمنة يف إنه صرحياً يقول الروح لكن(  اإلميان عن االرتدادو

 دائم استعداد يف ليكونوا الرهيب اليوم هذا املقدس الكتاب حتديد عدم يف السبب النصارى ويرى
 من بعضهم وسيميزون البشر كل مصري ينتهي فيه إذ بالغة، وهيبة عظيم شأن اليوم هلذا وسيكون .له

    .بعض
 : ثـالبع

 أو القدمي العهد يف إليه اإلشارة سواء املقدس الكتاب يف ذكره ورد وقد بالبعث النصارى يعتقد
  . اجلديد العهد يف عليه النص

 ياسكان ترمنوا ، استيقظوا اجلثث، تقوم أمواتك، حتيا«: ياءأشع سفر يف القدمي العهد يف جاء
 األبدية، احلياة إىل هؤالء يستيقظون األرض تراب يف الراقدين من وكثريون« دانيال ويف )٨(»التراب
  .)١٠)(٩(» األبدي االزدراء إىل العار إىل وهؤالء

                                      
 .٢١-١٧: ١٩رؤيا يوحنا :انظر  )  ١(

 .٣٠٦سربول ص ، ،اإلميان املسيحي  )  ٢(

 .١٢٥-١٢٣ص ،رج اهللا ف، يوم القيامة : وانظر.٣٠٦-٣٠٥،  سربول ،اإلميان املسيحي : انظر )  ٣(

 .١٢:  ٢٤ مىت )  ٤(

 .٣: ٢ تسالونيكي إىل لثانيةا بولس رسالة)  ٥(

 .١: ٤ تيموثاوس إىل األوىل بولس رسالة )  ٦(

 . ١٠٥ص، يوحنا اخلوري، اخلالصة الشهية  )  ٧(

  .١٩: ٢٦ أشعيا)  ٨(

 .٦: ١٢ دانيال )  ٩(

 النصوص حتريف من نوع وهو لليهود والسياسي القومي والبعث الشتات دبع بالتجمع النصوص هذه يفسرون اليهود أن مع)  ١٠(
  . ١٤٣-١٢٤ ص، الباري عبد اهللا فرج انظر. األصلية
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 به يعلن الذي لبوقوبا املوت، من بالبعث صرحية النصوص وردت فقد اجلديد العهد يف أما
  . األموات من القيامة

 من الرياح األربع من خمتاريه فيجمعون الصوت عظيم ببوق مالئكته فريسل« :مىت إجنيل يف جاء
  .)٢(وغريه مرقس من كل عند النص هذا مفهوم ورد وقد .)١(»أقصاها إىل السماوات أقصى

 ويف املسيحي اخلالص تعلن اليت هي األ النصرانية يف اإلميان أركان من املوت من القيامة إن بل
  )٣(»إميانكم أيضاً وباطل كرازتنا فباطل قام، قد املسيح يكون فال أموات قيامة تكن مل فإن« :يقول هذا

 والذي والدينونة، للحساب جمده يف u املسيح يأيت أن بعد سيكون للراقدين البعث وهذا
 الشمس، تظلم األيام تلك ضيق بعد وللوقت« : اوغريمه ومرقس مىت يقول كما كثرية أهوال ستسبقه
 عالمة تظهر وحينئذ تتزعزع، السماوات وقوات السماء، من تسقط والنجوم ضوءه، يعطي ال والقمر

 سحاب على آتياً اإلنسان ابن ويبصرون األرض، قبائل مجيع تفوح فحينئذ السماء، يف اإلنسان ابن
 أعاجيب فوقاً وأجعل« الرسل أعمال ويف )٤(»اخل.... ببوق مالئكته فريسل كثرية، وجمد بقوة السماء،

  . )٥(»دماً والقمر ظالماً الشمس فتنقلب دخان، وعمود وناراً دماً األرض، يف وسفالت. السماء يف
: يوحنا اخلوري القس يقول واحلساب، وللدينونة األشرار، من املؤمنون ليمتاز يكون البعث وهذا

 كل ضمري ينتبه ا كتب، وتفتح عرش سيوضع اهللا، ابن جميء على لتد اليت العالمات هذه وبعد«
  . عظيمني وجمد بقوة كربق السحب على آتياً البشر ابن يرون وحينئذ. واحد

 األبرار وسيقف). اجلداء من اخلراف الراعي مييز( كما األشرار من األخيار متييز يصري ذلك وبعد
، طويل حتقيق فيها يصري وال، شاهد وال مدع املداينة هذه يف يكون وال. اليسار عن واألشرار اليمني عن
 يوم أبناء احملتارين أبنائه إىل وسينظر. شيء عليه خيفى وال القلوب بسرائر عارف نفسه الديان نأل

 على ويثين، ومباركني اخلاصة، وخرافه وأحباء أمناء، عبيداً وسيدعوهم ودية، أبوية بلحاظ القيامة
 شخص يف نفسه له أبدوها اليت اإلحسانات وعلى إرادته إمتامهم وعلى، اإلميان يف وثبام صربهم
  .)٦(»واحملتاجني الفقراء

  
  

                                      
 .٣٣:  ٣٤ مىت )   ١(

 وحنن الفساد، عدميي األموات فيقام سيبوق فإنه«: بقوله وبولس.٢٨: ٥القبور يف من مجع بنص ويوحنا ٢٨-١٤: ١٣:انظر مرقس)  ٢(
 .٥٣-٥٢: ١٥ األوىل كورنثوس رسالة»  موت عدم يلبس املائت وهذا فساد، عدم يلبس أن البد الفساد هذا نأل نتغري،

 .١٥: ١٥ كورنثوس إىل األوىل بولس رسالة)   ٣(

 .٢٨-١٤: ١٣ مرقص وانظر. ٣٣ - ٢٩: ٣٤ مىت)   ٤(

 .٢٠ – ١٩: ٢ الرسل أعمال)   ٥(

 .بعدها وما ١٦٩ص دميارى دونالد، أساسية عقائد انظر.   ١٠٤ص، يوحنا اخلوري،  الشهية اخلالصة)   ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 يف مدونة أا النصارى معتقد ويف حياته، يف املرء عملها اليت األعمال على سيكون واحلساب
 اهللا، أمام واقفني اوكبار صغارا األموات ورأيت« يوحنا رؤيا يف جاء الدينونة يوم عليهم تعرض أسفار

 حبسب األسفار يف مكتوب هو مما األموات ودين احلياة، سفر وهو آخر سفر وانفتح أسفار، وانفتحت
  .)١(»أعماهلم

 الكتاب من عليه ويستدلون اجلسد، إىل الروح وبعودة بالقيامة، يؤمنون النصارى فإن وذا
 كان شخص كل لينال ثانية بالنفس ويتحد الدينوية وقت يف سيقوم اجلسد أن غري« :فيقولون املقدس
 يشقى أن وأما، وجسداَ نفساً بالسماء وحيظى بكليته يسعد أن فأما شراً أو خرياً صنع ما حبسب باجلسد
 .)٢(»العذاب به فيحل بكليتيه

 اهللا ابن صوت األموات يسمع حني حاضرة اآلن وهي ساعة تأيت لكم أقول( الكتاب ويف«
 هو املسيح يسوع أن وكما. )٣( )دينونة قيامة إىل السيئات فعلوا الذين يخرجف.... حييون والسامعون

 ابن صوت القبور يف الذين مجيع يسمع فيها ساعة تأيت فإنه( أيضاً متممها سيكون هكذا قيامتنا رئيس
 لذينا فيخرج( املؤمنني غري أي، أيضاً األشرار بل فقط املؤمنون أي األبرار يقوم ال أنه غري. )٤( )اهللا

  .»)٥() دينونة قيامة إىل السيئات فعلوا والذين. حياة قيامة إىل الصاحلات فعلوا
  :والعذاب النعيم

 أو الثواب من يستحقه ما فرد كل وإعطاء العدل إلقامة هو إمنا والدينونة القيامة من واهلدف
  .العقاب

  : التالية النقاط يف نعيمهم جممل وسيكون السماء يف واملؤمنني للصديقني يكون إمنا فالنعيم
 يطرأ وال أبداً النفس عن تنفصل تعود وال، املوت وعدمية الفساد عدمية الصديقني أجساد تكون :أوالً

  .تغري عليها
 العمر إبان يف كما الدوام على ساطعاً مجاهلا اء وسيكون، والنعم املواهب جبميع مزينة ممجدة :ثانياً

  .)٦(»أبيهم كوتمل يف كالشمس األبرار يضيء وحينئذ«
 وتكون، الشيخوخة عجز ال و الشيبة سقام ال تقاسي وال، واآلالم لألمراض معرضة غري قوية :ثالثاً

  .بعينها واحدة حال ويف ومعافاة البنية قوية الدوام على

                                      
 . ١٣- ١٢: ٢٠ يوحنا رؤيا)   ١(

 . ١٠:٥ كورنثوس إىل الثانية بولس رسالة)   ٢(

 .٢٩ و ٢٥:  ٥ يوحنا)   ٣(

 .٢٨:  ٥ يوحنا)   ٤(

 .١٤٤ص ،يوحنا اخلوري، اخلالصة الشهية )   ٥(

 .٤٣:  ١٣ مىت)   ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 إىل أو والتنفس لالستنشاق هواء إىل أو للراحة النوم إىل أو مالبس أو طعام إىل حتتاج ال روحية :رابعاً
 يتزوجون وال يزوجون ال القيامة ويف )١(.أبدياً نوراً هلا سيكون نفسه الرب ألن األشياء لتمييز نور
  . )٢( السماء يف اهللا كمالئكة يكونون بل
 مصاف و واألنبياء، املالئكة، سنعايش ألننا عظيماً األبدي الفرح هذا وسيكون«: يقول مث
 مبتهجني لل ومعهم، وسروراً عظيمة لذة جند فمعهم واألبرار، القديسني ومجيع والشهداء، الرسل
  . أبدياً

 بشأن هذا .)٣( )حيبونه للذين اهللا أعده ما إنسان بال على خيطر ومل أذن تسمع ومل عني تر مامل(
  .)٤( »الصديقني
 فيه سيكون ما األليم، العذاب من يؤمنوا مل الذين لألشرار اهللا أعده فيما النصارى يعتقده ما أما

 األشرار أما«: فيقولون املقدس الكتاب من الدليل عليه ورد كما األبدي هموشقاء النار  دخوهلم من
 األعظم اخلري اهللا سينبذهم هؤالء، يتوبوا ومل اخلطيئة يف حيام وصرفوا واإلميان باحلق ازدروا الذين

 يف، األسنان وصرير البكاء مكان يف خميفة حالة يف ويكونون. بتحنناته رجاء كل ويعدمون خالقهم
 ميضي. ()٥()تطفأ ال والنار ميوت ال دودهم حيث( األبدية العذابات وموضع الشريرة األرواح مسكن
  .)٧(.»)٦( )أبدية حياة إىل األبرار و أبدي عذاب إىل) األشرار أي( هؤالء

 كل لينا الدينونة وبعد« :فيقول دونالد يكون وكيف  اجلحيم أو السماء من اجلزاء هذا ويبني
 حقيقيان مكانان واجلحيم فالسماء إذن. )٨(اجلحيم يف أو السماء يف إما فعل ما جزاء املسيح من شخص
. عنه تام انفصال اآلخر ويف اهللا مع شركة الواحد ففي. االختالف متام اآلخر عن منهما كل خيتلف
 كمال السماء يف. اءالسم أساس هي اهللا مع الشركة أن كما اجلحيم أساس يعترب الذي االنفصال ذلك
 طبيعة أن حني على وصاحل، خري ماهو وكل وتكامل بناء األوىل فطبيعة، تامة أمل خيبة اجلحيم ويف

  .)٩(»رديء هو ما وكل دمار األخرى

                                      
 . ١٩:  ٦٠ أشعيا)  ١(

 .١٤٦ ص،يوحنا اخلوري،  الشهية اخلالصة  ٣:  ٢٢ مىت  ) ٢(

 .أجده فلم الرسالتني يف عندي اليت النسخة يف عنه وحبثت. ٩:٢١ كورنثوس إىل األوىل بولس رسالة إىل عزاه وقد)   ٣(

 .  ١٤٨ ص، يوحنا اخلوري،  الشهية اخلالصة)  ٤(

 .٤٤: ٩ مرقس)   ٥(

 .٤٦:  ٢٥ مىت)   ٦(

 .١٤٩-ص١٤٨، يوحنا اخلوري،  لشهيةا اخلالصة)   ٧(

 .٤٦:  ٢٥ مىت)   ٨(

 . ١٧١ص، دونالد دميارى، عقائد أساسية)   ٩(
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 بني يفصل من وأنه اإللوهية فيه العتقادهم u املسيح إىل الدينونة يرجعون إمنا والنصارى 
 لتتوجيه السموات إىل يسوع صعد وحني: املسيحي اإلميان وأساسيات حقائق كاتب يقول اخلالئق
 حيكم الوضع، هذا ومن. السلطة كرسي هو اهللا وميني ميينه، عن اهللا وأجلسه امللوك، ملك باعتباره
 أمامه، مسئولون األرض حكام فكل... واألرض السموات ديان باعتباره ويترأس ملكوته، ويدير يسوع

 واحد وكل. األرباب ورب امللوك كملك سلطانه حبسب أمامه يقفون الذي الديان هو يكون ولسوف
 الوالء له يقدم وأن لسلطانه، خيضع وأن يسوع، عظمة يوقر كي اهللا دعاه واألرض، السماء يف

  . )١(األخرية الدينونة يتوىل حني النهاية يف أمامه سيقف إنسان وكل. لسلطانه وخيضع واإلجالل،
 أن على ذلك يف اهتمامهم جل يتمركز حيث اآلخر اليوم يف ىالنصار يعتقده ما جممل هذا

  .لألشرار والعقاب لألخيار والثواب فيه الديان هو عيسى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .١٠٤- ١٠٣ص ،سربول ، ،اإلميان املسيحي )   ١(
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 مبين فاالحنرا هذا وأصل اإلميان، أركان من كغريه منحرف إميان اآلخر باليوم النصارى إميان
 ايء يف ضالل من ذلك يتبع وما الديان هو وأنه u املسيح إلوهية يف الفاسد اعتقادهم أساس على

إِذْ قَالَ ﴿ :تعاىل قال.  احلق من u عيسى به جاءهم مما وغريها القيامة وعالمات والعقاب، والثواب
طَهمو إِلَي كعافرو فِّيكوتي مى إِنيسا عي اللَّه وكعبات ينلُ الَّذاعجوا وكَفَر ينالَّذ نم كر

 يهف متا كُنيمف كُمنيب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو
  ] ٥٥  عمران آل سورة[ ﴾تختلفُونَ

 ولذلك الناس، بني احلكم أو الدينونة له لتكون سماءال إىل صعد عيسى أن يدعون فالنصارى 
 القضايا أخطر مرمي ابن عيسى قضية أن كما غريه، دألح ال. هللا احلكم أن عيسى رفع بعد اآلية تثبت
اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿ :تعاىل قال. فيها اهللا حبكم حسمها يقتضي مما البشر، حوهلا اختلف اليت

كُمنعمجيثًا  لَيدح اللَّه نم قدأَص نمو يهف بيلَا ر ةاميمِ الْقو٨٧ النساء سورة[ ﴾إِلَى ي[  
 مع)١(أيديهم بني اليت املصادر بسبب النصارى عند تشوهت قد اآلخر اليوم صورة فإن هذا على 

 فإن« :الباري عبد هللا فرج يقول فقط، إشارات يكون أن إال يعدوا ال القدمي العهد يف يذكر ما أن
 واحلشر اآلخرة يف التفصيالت عن فضالً هذا القدمي، العهد يف قليلة تعد اآلخر اليوم عن اإلشارات
  .)٢(»والنار واجلنة واحلساب

 أحداث من فيه سيكون وما اآلخر اليوم عن الغيب عامل ملعرفة النصارى أمام آخر خيار مثة وليس
 مصدريه يف اإلسالمي الدين غري اخلالئق أمر إليه سيؤول وما ال،وأهو عالمات من قبله وما وأمور،
 أن ميكن ال اهللا، عند من حمفوظ الكتب أصدق وكتابه السماوية األديان آخر هو الذي والسنة، الكتاب
 بيان فإن وهلذا قبله دين به يأت مل ما والبيان التفصيل من فيه جاء وقد التبديل، وال التحريف إليه يصل
  . احلجة تقوم وباتباعهما والسنة، الكتاب على وتفصيالً مجلة تتوقف اآلخر ليوما أمور

﴿ رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وه
به منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشا

ا يما ونبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعإِلَّا ي ذَّكَّر
                                      

 فهي ذلك، يف التوراة من حظاً بأسعد األناجيل وليست ،u موسى به جاء كما اآلخر اليوم عن احلديث من خلت قد فالتوراة)   ١(
 تتبني تعد مل مث ومن ، إهلاً جعله من انطالقاً القيامة، يوم اخلالئق سيحاسب الذي هو u املسيح أن  على اآلخر اليوم قدمت
 .٤١٨ص العقلية الداللة انظر. اآلخر لليوم احلقيقية الصورة

 .١٩٢ ص الباري عبد اهللا فرج القيامة، يوم)   ٢(
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بنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً إِنك أَنت ربنا لَا تزِغْ قُلُو) ٧(أُولُو الْأَلْبابِ 
 ابه٨(الْو (اديعالْم فلخلَا ي إِنَّ اللَّه يهف بيمٍ لَا روياسِ لالن عامج كا إِننبآل سورة[ ﴾ر 

  ]٩-٧ عمران
  : التالية النقاط يف ونيك موجز بشكل النصارى على الرد فإن ولذلك

  :اآلخر باليوم اإلميان حكم: أوالً
 من يسبقه ومبا به يؤمن مل ما العبد إميان يصح ال اإلميان أركان من ركن اآلخر باليوم اإلميان

 مجلة اآلخر باليوم اإلميان وجيب. النار أو اجلنة من العباد مصري مث أهوال، من فيه سيكون وما عالمات،
 ورسله وكُتبِه وملَائكَته بِاللَّه تؤمن أَنْ« فيه الذي اإلميان حديث  يف كما فصل فيما صيالًوتف أمجل، فيما

  .)١(»وشره خيرِه بِالْقَدرِ وتؤمن الْآخرِ والْيومِ
 ال أمره كلي ال. القيامة يوم اخلالئق حساب يتوىل الذي وحده هو القهار الواحد اهللا أن :ثانياً 

ليومٍ عظيمٍ ) ٤(﴿ أَلَا يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ :تعاىل قال  املخلوقات من غريه وال املسيح إىل
)٥ (﴾نيالَمالْع برل اسالن قُومي مو٦-٤ املطففني سورة[ ي[  

﴿لُ الظَّالمعا يملًا عغَاف اللَّه نبسحلَا تو يهف صخشمٍ تويل مهرخؤا يمونَ إِنم
ارصاٌء) ٤٢(الْأَبوه مهتدأَفْئو مفُهطَر هِمإِلَي دترلَا ي هِمُءوسي رقْنِعم نيعطهسورة[﴾م 
  ]٤٣- ٤٢إبراهيم

 يوم«:قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أَنَّ عنهما اهللا رضي عمر بن اللَّه عبد عن الصحيحني ويف
قُومالناس ي برل نيالَمحىت« الْع يبغي مهديف أَح هحشإىل ر افصأَن هي٢(»أُذُن(.  

 أصل عن تنبئ ،النصارى عند وأهوال عالمات من قبلها وما القيامة يوم أحداث إن :ثالثاً
 ،معتقدام بقية دخل كما يلوالتبد التحريف ودخله ،فقدوه مث u عيسى به جاءهم صحيح

  : التالية النقاط يف عنه أحتدث سوف االحنراف هذا ولتصحيح
  :وأشراطها الساعة

 حىت اهللا إال يعلمها ال بغتة تكون سوف وأا الساعة وقوع النصارى يدي بني اليت املصادر تذكر
 لالستعداد بغتة كوا على علقوا مث النصوص من ذكره سبق كما اليعلمها إله وابن إله كونه مع املسيح
  .هلا الدائم

                                      
 .خترجيه سبق)   ١(

 .  ٣/٩٨٦ احلكمي حافظ، القبول معارج: وانظر ،١٦٧/ ٦  العاملني لرب الناس يقوم يوم باب - تفسريال كتاب: البخاري صحيح)  ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 :تعاىل قال والسنة الكتاب يف ذكر والذي هلا اإلسالمي املعتقد عن ببعيد ليس التصور وهذا
﴿ا إِلَّا ههقْتوا للِّيهجي لَا يبر دنا عهلْما عما قُلْ إِناهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسي و
ت في السماوات والْأَرضِ لَا تأْتيكُم إِلَّا بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها قُلْ إِنما ثَقُلَ

  ] ١٨٧ األعراف سورة[ ﴾علْمها عند اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
 الساعة عن سأله عندما u جربيل ديثح ففي مقرب ملك وال مرسل نيب ال وقوعها يعلم فال

 أَنْ قال إمارا عن فَأَخبِرنِي قال السائلِ من بِأَعلَم عنها الْمسئُولُ ما قال الساعة عن فَأَخبِرنِي قال«: قال
دلةُ تا الْأَمهتبأَنْ رى ورفَاةَ تاةَ الْحرالَةَ الْعاَء الْعاِء رِعطَ الشتلُونَييف او انين١(»الْب(.  

 من النصارى ذكره والذي وقوعها، قرب على تدل قبلها بعالمات تسبق حىت تقوم ال ولكنها
 عن واالرتداد. األخالق وفساد العامل، ومبخلص بالدين واالزدراء) الدجال املسيح( املسيح ضد جميء
  . العالمات من وغريها اإلميان

 ولذلك. معتقدام باقي مع ليتوافق التحريف دخلها مث يحةصح اجلملة يف العالمات وهذه
  : التالية النقاط يف الساعة قيام قبل ستكون اليت العالمات تصحيح سأختصر
  :الساعة أشراط

  والتفاصيل، اجلزئيات دون املسلمني عند ما مع اجلملة يف متوافقة جاءت عندهم الساعة أشراط
  .)٢( وغريها الدين وفساد قبلها اليت والفنت الدجال املسيح ظهور من

 كل يف لإلجنيل ونشره الدجال، بعد املسيح وحكم املسيح، إلوهية اعتقاد ففي االختالف أما
 ال ولكنه عليهم، حجة التاريخ أبقاها اليت الباقية البقية من فإنه الدين بفساد يقولون وعندما. )٣(املعمورة

 به يبعث سوف الذي اإلسالمي الدين فساد املقصود مناوإ فاسد، فهو النصراين الدين فساد على يدل
 كون مث  إجنيله يف يوحنا ذلك صرح كما» الدجال املسيح« املسيح ضد جميء عالمة أن كما. r حممد
 يف جاء ما مع ما حد إىل تتوافق. u مرمي ابن عيسى املسيح يد على النصراين التصور يف كما ايته
  . األول الباب يف بيانه سبق كما اإلسالم دين
  :ثـالبع

 ولبيان التصورات، وبعض العام، املبدأ حيث من البعث قضية يف املسلمني مع النصارى يتفق
 يعتمد الذي الوحيد املصدر مها والسنة الكتاب فإن عليه، سيكون الذي الصحيح الوجه على البعث
 واليت خمتلفه، وطرق بأساليب هوبين بأكمله، الكرمي القرآن يف عرض والذي املهم، األمر هذه يف عليه

                                      
 .١/٢٨ واإلحسان واإلسالم اإلميان بيان باب - اإلميان كتاب: مسلم صحيح)   ١(

 .١٢٧- ١٢٦ ص اهللا فرج. القيامة يوم: انظر)   ٢(

 .١٢٧.ص اهللا فرج. القيامة يوم انظر)   ٣(
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 على موقوف ومابعده اآلخرة مواقف أول وهو شبهام، ويرد البعث ملنكري ليثبته القرآن كذلك جاء
 ، احلج سورة[ ﴾وأَنَّ الساعةَ آتيةٌ لَا ريب فيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ ﴿ :تعاىل قال إثباته

٧ [ ﴿مأَقْسو نلَكا وقح هلَيا عدعلَى وب وتمي نم ثُ اللَّهعبلَا ي انِهِممأَي دهج وا بِاللَّه
  ] ٣٨ النحل سورة[ ﴾أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم من  ﴿: تعاىل قال الصور يف النفخ البعث مقدمات ومن
  ]٥١يـس سورة[ ﴾ث إِلَى ربهِم ينِسلُونَ الْأَجدا

 ينفَخ قَرنٌ« قال الصور عن أعرايب سأله عندما وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن احلديث ويف
   .)١(»فيه

 يف ينفَخ ثُم« وفيه قال عمر بن اهللا عبد حديث من مسلم صحيح يف الصور حديث يف ورد وقد
 قال إِبِله حوض يلُوطُ رجلٌ يسمعه من وأَولُ قال ليتا ورفَع ليتا أَصغى إال حدأَ يسمعه فال الصورِ
قعصفَي قعصيالناس و لُ ثُمسرزِلُ قال أو اهللا ينا اهللا يطَرم هانُ الظِّلُّ أو الطَّلُّ كَأَنمعن اكالش تبنمنه فَت 
ادسالناس أَج ثُم فَخنى فيه يرفإذا أُخ مه اميونَ قظُرني قَالُ ثُما يا يهالناس أَي لُمإىل ه كُمبر مفُوهقو مهإِن 

  .)٢(»مسؤولون
 للصعق األوىل أن السابق مسلم عند الصحيح احلديث يف كما )٣(مرتني سيكون النفخ وهذا

ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا ﴿ :تعاىل قال للبعث والثانية
  ] ٦٨ الزمر سورة[ ﴾من شاَء اللَّه ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ 

 قال شهرا أَربعونَ قال أَبيت قال يوما أَربعونَ قال أَربعونَ النفْختينِ بني ما« كذلك مسلم ويف
تيونَ قال أَبعبةً أَرنقال س تيقال أَب زِلُ ثُمناِء من اهللا يماًء السونَ متبنكما فَي تبنقْلُ يمن ليس الْب 

انسٌء الْإِنيلَى إال شبا إال يظْما عداحوهو و بجبِ عالذَّن هنمو كَّبري لْقيوم الْخ ةامي٤(»الْق( .  
 قال الرادفة والثانية الراجفة األوىل منها تسميات بعدة القرآن يف النفختني هذه اهللا مسى وقد

  ] ٧-٦ النازعات سورة[ ﴾تتبعها الرادفَةُ ) ٦(يوم ترجف الراجِفَةُ  ﴿:إىلـتع

                                      
قال  ٤/٢٢٦باب ما جاء يف شأن الصور  -أبواب صفة القيامة والورع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : امع الترمذيج)   ١(

 .وقد روى غري واحد عن سليمان التيمي وال نعرفه إال من حديثه، الترمذي هذا حديث حسن

 .٢٠١/ ٨باب يف خروج الدجال  -كتاب الفنت وأشراط الساعة : صحيح مسلم)   ٢(

 صرح كما ومضطرب ضعيف سنده أن إال الطربي أخرجه حديث على مبين وهو مرات ثالث سيكون النفح أن يقول قول وهناك)   ٣(
 النفائس، دار(  ، الكربى القيامة األشقر، سليمان عمر/ د وانظر. ٣٦٩/ ١١ حجر ابن، الباري فتح انظر العسقالين حجر ابن بذلك
 .١٣١ ص الباري عبد اهللا فرج وانظر. ٤١ص).   م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٥ ، السادسة الطبعة

 .٨/٢١٠ النفختني بني ما باب - الساعة وأشراط الفنت كتاب: مسلم صحيح)   ٤(
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ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً  ﴿ :انية بالنفخ يف الصور قال تعاىلثويف موضع مسى األوىل بالصيحة وال
فَلَا يستطيعونَ توصيةً ولَا إِلَى أَهلهِم يرجِعونَ ) ٤٩(واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ 

)٥٠ (ي هِمبإِلَى ر اثدالْأَج نم مورِ فَإِذَا هي الصف خفنِسلُونَو٥١-٤٩ يـس سورة[ ﴾ن[  
  . البعث يكون الصور يف النفخ وبعد

  .)١(»املعاد يوم يف العباد وإحياء اجلسماين املعاد بالبعث املراد«و
ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم ﴿  :والقرآن الكرمي يصور البعث من القبور تصويراً دقيقاً فقال تعاىل

بإِلَى ر اثدالْأَج نِسلُونَ مني ٥١(هِم ( دعا وذَا ما هنقَدرم نا مثَنعب نا ملَنيا وقَالُوا ي
إِنْ كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هم جميع لَدينا ) ٥٢(الرحمن وصدق الْمرسلُونَ 

  ] ٥٣ -٥١سي سورة[ ﴾محضرونَ
  ] ٨ -٦القمر سورة[ ﴾عنهم يوم يدع الداعِ إِلَى شيٍء نكُرٍ فَتولَّ ﴿: تعاىل وقال
 تنبت ومنه السماء من يرتل ماء الثانية النفخة يسبق أنه مسلم يف الذي احلديث بيان سبق وقد

  . )٢(العباد أجسام

 يوم آدم ولَد سيد أنا«  مسلم حديث يف كما r حممد النيب هو القيامة يوم يبعث من وأول
ةاميلُ الْقأَومن و قشنعنه ي رلُ الْقَبأَوعٍ وافلُ شأَوفَّعٍ وشاهللا إىل احلشر البعث هذا بعد يكون مث )٣(»م.  
 :رـاحلش

 يدي بني للوقوف قبورهم من مبعثهم بعد احملشر أرض إىل اخلالئق حيشر سوف تعاىل اهللا أن وهو
  .والسنة الكتاب يف ذلك جاء كما بينهم عدلال إلقامة العاملني، رب

، ]٢٤ امللك سورة[ ﴾قُلْ هو الَّذي ذَرأَكُم في الْأَرضِ وإِلَيه تحشرونَ ﴿ :قال تعاىل 
  ] ١٥٨  عمران آل سورة[ ﴾ولَئن متم أَو قُتلْتم لَإِلَى اللَّه تحشرونَ﴿ :وقال

وما من دابة ﴿ : تعاىل قال بينهم للقضاء كذلك البهائم بل آدم بين على مقصوراً ليس واحلشر
ٍء ثُميش نابِ متي الْكا فطْنا فَرم ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هياحنبِج ريطرٍ يلَا طَائضِ وي الْأَرإِلَى  ف

  ] ٣٨ األنعام  سورة[ ﴾ربهِم يحشرونَ 
  

                                      
 .٥١ص األشقر عمر، الكربى القيامة)   ١(

 .خترجيه سبق)   ٢(

 . ٧/٥٩ ، اخلالئق مجيع على وسلم عليه اهللا صلى نبينا تفضيل باب - الفضائل كتاب: مسلم صحيح)  ٣(
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  ] ٥  التكوير سورة[ ﴾ا الْوحوش حشرت وإِذَ ﴿:وقال
 الْقيامة يوم أَهلها إىل الْحقُوق لَتؤدنَّ قال وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسولَ أَنَّ« :هريرة أبو قال

  .)١(»الْقَرناِء الشاة من الْجلْحاِء للشاة يقَاد حىت
خشعا ﴿شر وحال احملشورين بعدة أوصاف منها وقد وصف الكتاب والسنة صفة هذا احل

 رشتنم ادرج مهكَأَن اثدالْأَج نونَ مجرخي مهارصقُولُ ) ٧(أَباعِ يإِلَى الد نيعطهم
 ِسرع موذَا يونَ هر٨ -٧القمر سورة[ ﴾الْكَاف[ . رس اثدالْأَج نونَ مجرخي موي﴿ مها كَأَناع

  ]٤٣ املعارج سورة[ ﴾إِلَى نصبٍ يوفضونَ 
املؤمن يف الكيفية كما قال وذكرت أحوال كثرية يف هذا احلشر فحشر الكافر ليس كما حيشر 

  ﴾رداونسوق الْمجرِمني إِلَى جهنم وِ) ٨٥(يوم نحشر الْمتقني إِلَى الرحمنِ وفْدا ﴿  :تعاىل
يوم ينفَخ في الصورِ ونحشر الْمجرِمني يومئذ زرقًا ﴿  :تعاىل وقال.] ٨٦-٨٥ مرمي سورة[
من جاَء ﴿ :وقال .]١٠٣ -١٠٢ طه سورة[﴾يتخافَتونَ بينهم إِنْ لَبِثْتم إِلَّا عشرا ) ١٠٢(

ها وهنم ريخ فَلَه ةنسونَبِالْحنآم ذئموعٍ يفَز نم ٨٩ النمل سورة[ ﴾م [.  
 كما. الكرمية الثياب يكسون فالصاحلون ذلك بعد يكسون مث غرال عراة حفاة العباد وحيشر

 ثُم غُرلًا عراةً حفَاةً محشورونَ إِنكُم«: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن األحاديث ذلك يف صحت
  .)٢(»إِبراهيم الْقيامة يوم يكْسى من وأَولُ«  فَاعلني كنا إِنا علَينا وعدا نعيده خلْقٍ أَولَ دأْناب كما» قَرأَ

   حيشرون؟ أين إىل وأما
أن حشر العباد سيكون إىل أرض احملشر يف بالد الشام ولكنها تبدل إىل  نص الكتاب والسنة على

 ﴾وم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماوات وبرزوا للَّه الْواحد الْقَهارِي﴿ غري هذه األرض
  ] ٤٨ إبراهيم سورة[

 أَرضٍ على الْقيامة يوم الناس يحشر«  وفيه الصحيحني يف املبدلة األرض هذه وصف جاء وقد
   .)٣(»لأَحد معلَم فيها ليس غَيره أو سهلٌ قال نقي كَقُرصة عفْراَء بيضاَء

 يف اآلخر واليوم البعث على نصت أا u موسى ا جاء اليت التوراة أن على القرآن دل وقد
عةَ آتيةٌ إِنَّ السا) ١٤(إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي ﴿ :تعاىل قوله

فَلَا يصدنك عنها من لَا يؤمن بِها واتبع ) ١٥(أَكَاد أُخفيها لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى 

                                      
 .٨/١٨ الظلم حترمي باب - واآلداب والصلة الرب كتاب: مسلم صحيح)   ١(

 .٤/١٣٩ ﴾ خليال إبراهيم اهللا واختذ ﴿ تعاىل اهللا قول باب -  عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث كتاب: البخاري صحيح)   ٢(

 . ٨/١٠٩ القيامة يوم األرض اهللا يقبض باب - الرقاق كتاب: البخاري صحيح)  ٣(
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منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم ﴿  :وقال.]١٦-١٤  هط سورة[ ﴾هواه فَتردى 
والْآخرةُ خير ) ١٦(بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا ﴿ : تعاىل وقال .] ٥٥ ه،ط سورة[  ﴾خرىتارةً أُ

 ﴾) ١٩(صحف إِبراهيم وموسى ) ١٨(إِنَّ هذَا لَفي الصحف الْأُولَى ) ١٧(وأَبقَى 
  !!النصوص تلك ذهبت فأين. ] ١٩-١٦ األعلى[

  : القيامة يوم أهوال
 تغيري من)  للمسيح الثاين ايء عند(  القيامة يوم أهوال من لطرف ذكر النصارى عند جاء وقد

 ورد مما البحار وتفجري اجلبال ونسف النجوم وتساقط الشمس وتكوير األرض وزلزلة الكون لنظام
ا يظُن أَلَ ﴿ :تعاىل قال اليوم ذلك عظمة على ممايدل .املسلمني مصادر يف االحنراف ذلك تصحيح

 سورة[ ﴾يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني) ٥(ليومٍ عظيمٍ ) ٤(أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ 
  ]٦-٤املطففني
  : مايلي األهوال تلك ومن

لساعة شيٌء يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ ا﴿  :الزلزلة العظيمة قال اهللا تعاىل عنها
 يمظا ) ١(علَهملٍ حمح كُلُّ ذَات عضتو تعضا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موي

يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرت٢-١ احلج سورة[ ﴾و [  
لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ ) ١(إِذَا وقَعت الْواقعةُ ﴿  :تعاىل عنها ومن تلك األهوال ما قال اهللا

فَكَانت هباًء ) ٥(وبست الْجِبالُ بسا ) ٤(إِذَا رجت الْأَرض رجا ) ٣(خافضةٌ رافعةٌ ) ٢(
وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها ) ١(لْزالَها ﴿إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِ. ] ٦-١ الواقعة سورة[  ﴾منبثا 

يومئذ ) ٥(بِأَنَّ ربك أَوحى لَها ) ٤(يومئذ تحدثُ أَخبارها ) ٣(وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها ) ٢(
 مالَهما أَعوريا لاتتأَش اسالن ردص٦(ي (َثْقَاللْ ممعي نفَم  هرا يريخ ةذَر)لْ ) ٧معي نمو

﴾ هرا يرش ةثْقَالَ ذَر٨-١ الزلزلة سورة[ م [  
:  rوقد جاء يف احلديث عند احلاكم واإلمام أمحد وغريهم من حديث ابن عمر قال قال رسول 

»نٍ فَلْييرأي ع هكَأَن ةاميمِ الْقوإىل ي ظُرنأَنْ ي هرأْ من سإذا قْر سمالش تراُء وإذا كُومالس تفَطَروإذا ان 
  .)١( »هود سورةَ قال أَنه وأحسبه انشقَّت السماُء

                                      
 كتاب هود، يذكر ومل الصحيحني على املستدرك يف احلاكم وأخرجه ٤٩٣٤ رقم ٢/٣٦ ،٤٨٠٦ رقم ٢/٢٧ أمحد اإلمام مسند)   ١(

 .صحيح: الذهيب قال. ٤/٦٢٠.خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا وقال األهوال،
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وإِذَا الْجِبالُ سيرت ) ٢(وإِذَا النجوم انكَدرت ) ١(إِذَا الشمس كُورت ﴿ :تعاىل قال
)٣ ( ارشإِذَا الْعو طِّلَتع)٤ ( ترشح وشحإِذَا الْوو)٥ ( ترجس ارإِذَا الْبِحو)إِذَا ) ٦و

 تجوز فُوس٧(الن ( لَتئةُ سُءودوإِذَا الْمو)٨ ( لَتبٍ قُتذَن بِأَي)٩ ( فحإِذَا الصو
 ترش١٠(ن ( طَتاُء كُشمإِذَا السو)١١ (حإِذَا الْجو ترعس يم)ةُ ) ١٢نإِذَا الْجو
 فَتل١٣(أُز ( ترضا أَحم فْسن تمل١٤-١ التكوير سورة[ ﴾ع[  

 حياة وهو البعث أصل يف النصارى معه يتفق مما يصاحبه وما احلشر يف عنه حتدثت الذي وهذا
 جيعلوا أم غري هوالاأل من كثرياً وذكروا بالبوق، يسمونه ما وهو الصور يف والنفخ األموات،
 الساعة عالمات يف بيانه سبق كما باطل وهذا الناس، حملاسبة سيأيت إله أنه على املسيح يء مصاحبة

 احلشر إىل بوضوح ينصوا مل ولكنهم. الساعة عالمات من عالمة كونه يعدو ال املسيح جميء وأن
 .املسلمني عند وردت اليت التفاصيل من ذلك وغري يكون وكيف

 الرسل أعمال يف جاء وما املسيحيني، قبل من ا املعترف األناجيل يف جاء ما فإن وباإلمجال
 به املعين اإلنسان ابن جميء يوم يسمى يوم فهناك. التصور هذا عن خيرج ال اجلديد، العهد مجعه ما وبقية
 هذه وسوى. نجومال وتزلزل والقمر الشمس ظالمك. عادية غري عالمات تربز اليوم هذا ففي. يسوع

  .آخر شيء على نعثر ال اإلشارات
 العقيدة يف واضحاً يكن مل املتالحقة السريعة واألحداث القيامة يوم مفهوم أن ذلك من ويتضح

 تلك وصف يف أسهب الذي األناجيل بني الوحيد برنابا إجنيل ويبقى.اآلن إىل كذلك وهو النصرانية
 والذي واخلمسني والرابع واخلمسني الثالث الفصل يف جاء ما أمهها ولعل منه، مواقع عدة يف األحداث
  .)١(الكرمي القرآن يف جاء ما مع كبري حد إىل يتطابق
 : األعمال صحف

من مشاهد يوم القيامة عرض صحف األعمال وتطايرها على العباد بالدليل من الكتاب والسنة 
نسان أَلْزمناه طَائره في عنقه ونخرِج وكُلَّ إِ﴿ :ما قال تعاىل ) بالكتاب (وقد تسمى يف القرآن 

 ﴾اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا ) ١٣(لَه يوم الْقيامة كتابا يلْقَاه منشورا 
فَترى الْمجرِمني  ووضع الْكتاب﴿ وهو ال يغادر شيئاً من عمل العبد.] ١٤-١٣  اإلسراء سورة[

حصاها مشفقني مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ لَا يغادر صغريةً ولَا كَبِريةً إِلَّا أَ
  . ]٤٩ الكهف سورة[ ﴾ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولَا يظْلم ربك أَحدا

                                      
 .١٣٨/  ٢ الباش حسن األناجيل،و القرآن بني النصرانية العقيدة:وانظر.١٨٤-١٨٢ برنابا إجنيل انظر)   ١(
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رام هم من يتولون كتابتها بل قد كلف ا ملكان منهم من يكتب احلسنات ومنهم واملالئكة الك
وإِنَّ ﴿] ١٨ ق سورة[ ﴾ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد ﴿ :من يكتب السيئات قال تعاىل 

 نيظافلَح كُملَي١٠(ع ( بِنيا كَاتامرك)١١ (فْعا تونَ ملَمع١٢-١٠اإلنفطار سورة[  ﴾لُونَ ي [  
وعلى ضوء ما يف الصحف سيكون األخذ واحلساب، فمن رجحت حسناته سيأخذها بيمينه 

فَسوف ) ٧(فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه ﴿ :ومن رجحت سيئاته يأخذها بيساره قال تعاىل
وأَما من أُوتي كتابه بِشماله ﴿تعاىل قالو ] ٨-٧ اإلنشقاق سورة[ ﴾يحاسب حسابا يِسريا 

هابِيتك أُوت نِي لَمتا لَيقُولُ ييامة على رؤوس وهي تنشر يف عرصات يوم الق. ]٢٥ احلاقة سورة[ ﴾فَي
  ] ١٠ التكوير سورة[ ﴾وإِذَا الصحف نشرت ﴿ :األشهاد قال تعاىل

  : ابـاحلس
 ومن الرسل، إرسال عليه يقوم الذي اإلهلي املنهج عن البعد كل بعيد النصراين التصور إن
 برده  اإلسالم ماجاء وهذا. للخلق احلساب يتوىل من هو املسيح النصارى جعل إذ u عيسى ضمنهم
  .غريمها يف توجد ال تفاصيل من فيهما مبا والسنة بالكتاب فيه احلق القول وبيان

 مع اخللق حياسب مث املالئكة كتبته وما فيها ما على بادالع اهللا يقرر الصحف، تناول فبعد 
  .ذلك على اإلشهاد

 اليت وأقواهلم ، عملوها اليت بأعماهلم ويعرفهم يديه، بني عباده يوقف اهللا أن باحلساب واملراد
 وما لعباده، اهللا مايقوله احلساب ويشمل وكفر، إميان من الدنيا حيام يف عليه كانوا وما قالوها،

  . )١(األعمال ووزن الشهود وشهادة ، له لونهيقو
 وقال ]٢٦-٢٥ الغاشية سورة[ ﴾ثُم إِنَّ علَينا حسابهم) ٢٥(إِنَّ إِلَينا إِيابهم ﴿ :قال تعاىل

 ماأ .]٥١ إبراهيم  سورة[ ﴾ليجزِي اللَّه كُلَّ نفْسٍ ما كَسبت إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ﴿ :تعاىل
ملؤمن غري حساب الكافر قال عن كيفية احلساب فقد ورد يف الكتاب والسنة كيفيات له فحساب ا

وينقَلب إِلَى ) ٨(فَسوف يحاسب حسابا يِسريا ) ٧(فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه  ﴿:تعاىل
) ١١(فَسوف يدعو ثُبورا ) ١٠(ه وراَء ظَهرِه وأَما من أُوتي كتاب) ٩(أَهله مسرورا 
  ]١٢- ٧سورة االنشقاق [  ﴾ويصلَى سعريا

  :قالت ومسلم البخاري يف كما عنها اهللا رسول عنها اهللا رضي عائشة السيدة سألت وقد
  أَلَيس فداَءك اهللا جعلَنِي اللَّه رسولَ يا قلت قالت هلَك إال يحاسب أَحد ليس r اللَّه رسول قال«

                                      
 . ١٩٣ ص، األشقر عمر،الكربى القيامة)  ١(
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 ذَاك قال« ﴾يِسريا حسابا يحاسب فَسوف بِيمينِه كتابه أُوتي من فَأَما﴿» وجل عز اهللا يقول 
ضرونَ الْعضرعي نمو شوقن ابسالْح لَك١(»ه(.  

 يكون أن إال – السيئات على هلموا النفس حديث أما األفعال أو األقوال على املؤمن فحساب
إِنَّ الَّذين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه والْمسجِد  ﴿ تعاىل قال – احلرم يف لإلحلاد اهلم

نذقْه من  الْحرامِ الَّذي جعلْناه للناسِ سواًء الْعاكف فيه والْباد ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ
  ]٢٥سورة احلج ، [  ﴾عذَابٍ أَليمٍ 

 يف جاء  عليها، واجلزاء باحلسنة اهلم على اجلزاء من سيكون ما إال عليها الناس يؤاخذ ال اهللا فإن
 وجل عز ربه عن يروِي فيما وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنهما اهللا رضي عباسٍ ابن عن« :البخاري

 عنده له اهللا كَتبها يعملْها فلم بِحسنة هم فَمن ذلك بين ثُم والسيئَات الْحسنات كَتب اللَّه إِنَّ قال
 أَضعاف إىل ضعف سبعمائة إىل حسنات عشر عنده له اهللا كَتبها وعملها ا هم هو فَإِنْ كَاملَةً حسنةً

كَثةري نمو مه ئَةيا فلم بِسلْهمعا يهبله اهللا كَت هدنةً عنسلَةً حهو فَإِنْ كَام ما ه الَهما فَعهبله اهللا كَت 
  .)٢(»واحدةً سيئَةً

 r اللَّه رسولَ مسعت« :عمر ابن عن النجوى حلديث املؤمنني عباده من شاء ملن اهللا يغفر وقد
 فيقول كَذَا ذَنب أَتعرِف كَذَا ذَنب أَتعرِف فيقول ويستره كَنفَه عليه فَيضع الْمؤمن يدنِي اللَّه إِنَّ يقول
 لك أَغْفرها أناو الدنيا يف علَيك سترتها قال هلَك أَنه نفِْسه يف ورأَى بِذُنوبِه قَرره إذا حىت رب أَي نعم
موطَى الْيعفَي ابتك هاتنسا حأَمو رفيقول واملنافق الْكَاف ادهأَلَا ﴿ الْأَش هِمبلَى روا عكَذَب ينلَاِء الَّذؤه

 نيملَى الظَّالع ةُ اللَّهن٣(  ]١٨: هود[ ﴾لَع(.  
  .تعاىل هللا موحداً وتمي ملن خاصة وهي كثرية والعفو املغفرة وآيات

يا أَهلَ ﴿ :تعاىل وقوله السابق احلديث يف كما وشركة كفره على اهللا فيقرره واملشرك الكافر أما
 الشديد حسابه اهللا وبني ] ٧٠عمران آل سورة[ ﴾الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ 

كَأَين من قَرية عتت عن أَمرِ ربها ورسله فَحاسبناها حسابا و﴿: تعاىل قال كفره على مات ملن
  ]  ٨ الطالق سورة[ ﴾شديدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا 

                                      
 نعيمها وصفة اجلنة كتاب: مسلم صحيح: وانظر ،٦/١٦٧ يسريا حسابا حياسب فسوف باب - التفسري كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .٨/١٦٤ احلساب إثبات باب - وأهلها

 .٨/١٠٣ بسيئة أو سنةحب هم من باب - الرقاق كتاب: البخاري صحيح)  ٢(

 .٣/١٢٨ ﴾ الظاملني على اهللا لعنة ﴿أال: تعاىل اهللا قول باب - املظامل كتاب: البخاري صحيح)  ٣(
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أما عدم مغفرة ذنبه فألن اهللا ال يتعاظمه ذنب أن يغفره؛ سوى الكفر والشرك باهللا فإنه ال يغفره 
نَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه إِ﴿ :قال تعاىل 

﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ   :تعاىل وقال.]٤٨ النساء سورة[ ﴾فَقَد افْترى إِثْما عظيما
إِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا وكَانَ ذَلك ) ١٦٨(ا ليهديهم طَرِيقًا اللَّه ليغفر لَهم ولَ
  .]  ١٦٨ النساء سورة[ علَى اللَّه يِسريا ﴾

قُلْ ﴿:ومن اخللق من سيدخلون اجلنة بغري حساب كما ورد يف حق الصابرين وغريهم قال تعاىل
نآم ينالَّذ ادبا عةٌ يعاسو اللَّه ضأَرةٌ ونسا حينالد هذي هوا فنسأَح ينلَّذل كُمبقُوا روا ات

  ] .١٠ الزمر سورة[﴾إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ 
 الذين ألف السبعون حديث يف البخاري عند كما األحاديث من عدد ذلك يف ورد وقد

 الْأُمم علَي عرِضت وسلم عليه اهللا صلى النيب قال« :قال عباسٍ ابن عن حساب بغري اجلنة دخلونسي
 والنبِي الْخمسةُ معه يمر والنبِي الْعشرةُ معه يمر والنبِي النفَر معه يمر والنبِي الْأُمةُ معه يمر النيب فأجد

رمي هدحو تظَرفإذا فَن ادوس ريرِيلُ يا قلت كَثلَاِء جِبؤي هتلَا قال أُم نلَكالْأُفُقِ إىل انظر و تظَرفإذا فَن 
ادوس ريلَاِء قال كَثؤه كتلَاِء أُمؤهونَ وعبأَلْفًا س مهاملَا قُد ابسوال عليهم ح ذَابقلت ع ومقال ل 
 فقال محصنٍ بن عكَّاشةُ إليه فَقَام يتوكَّلُونَ ربهِم وعلَى يتطَيرونَ وال يسترقُونَ وال يكْتوونَ لَا كَانوا
عاد لَنِي أَنْ اللَّهعجاللهم قال منهم ي لْهعمنهم اج لٌ إليه قام ثُمجر رقال آخ عاد لَنِي أَنْ اللَّهعجمنهم ي 
  .)١(»عكَّاشةُ ا سبقَك قال

 أساسه، لبطالن باطل معتقد اخلالئق حساب يتوىل من هو عيسى أن النصارى معتقد فإن وعليه
 لكون االبن، لإلله احلساب سلطان أعطى األب اإلله ألن الناس حياسب من هو املسيح أن يرون فهم

 البشر ليخلص دمه قدم أنه دعواهم من هذا فأين. اإلنسان حاسبةمب أوىل فهو أيضاً لإلنسان ابن املسيح
  .آثامهم من

  هلذا؟ النصارى اعتقاد أساس هو فما
 رسالته يف يقول إليه قادهم الذي كذلك فهو النصارى احنراف يف الكبري الدور لبولس أن مبا

 باجلسد كان ما منا كل لينال املسيح كرسي أمام نظهر مجيعاً أننا البد«: كورنثوس أهل إىل الثانية
 من املسيح اهللا أقام«: أفسس أهل إىل رسالته يف :أيضاً وقال )٢(.»شراً أو كان خرياً صنع ما حبسب

 حتت شيء كل وأخضع وسيادة وقوة وسلطان رياسة كل فوق السموات يف ميينه عن وأجلسه األموات

                                      
 .٨/١١٢ حساب بغري ألفا سبعون اجلنة يدخل باب - الرقاق كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .١٠: ٥ كورنثوس أهل إىل الثانية بولس رسالة)  ٢(
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 يدين ال اآلب« :  يقول بولسي فسبن كتبت أا النصارى يقول واليت يوحنا رسالة ويف. )١(»قدميه
  . )٢(»لالبن الدينونة كل أعطى قد بل أحداً

 أن على مبنية املسيحيني عند الفكرة هذه إن«:  فيقول املعتقد هذا بطالن الطهطاوي ويبني
 واجلربوت، والسلطان القهر بسيف نيقية مؤمتر هو مسكوين جممع قرره باطل، أساس وهو إله، املسيح
 املسيح من جعل الذي نيقية جممع قرار زيف املسيحيني لدى تبني إذا أساسها من فكرةال هذه ودم
 ألن يدين، أو حياسب أن احلق له يكن مل أنه هلم واستبان ذلك هلم تكشف ما وإذا إهلاً، آدمي بشر وهو
  . )٣(»اخللق من أحد دون فقط وتعاىل سبحانه اهللا شأن من هذا

 أمور يف املسيح هو الناس حياسب من كون ألغينا إذا اإلسالم عم يتفقون النصارى فإن ذلك ومع
 من ومنهم احلساب بعد ينجوا من الناس من وأن للحساب يقفون سوف البشر مجيع أن منها جوهرية
  . اهللا عدل لتنفيذ موقوفون اجلميع بل أحد أحد ينفع ال وأنه يهلك

 والسنة الكتاب يف إال جيدوها نول الصحيحة u عيسى رسالة لفهم العودة إىل يدعوهم وهذا
  . مبدل حمرف بأيديهم فما

 :اعةـالشف
 أمرها يف وفصلت الكتاب، أصلها على دل وقد القيامة يوم مشاهد من املسلمني عند الشفاعة

  .السنة
وم لَه ما في اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا ن﴿  :من ذلك قوله تعاىل

إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو اتاومتعاىل وقال. ]٢٥٥ البقرة سورة[ ﴾الس:  
﴿شم هتيشخ نم مهى وضتنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعقُونَيف﴾ 
 سورة[ ﴾يومئذ لَا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولًا﴿ :وقال ]٢٨ األنبياء سورة[
  ] ١٠٩  هط

 للنبيني ماهي ومنها r حممد بالنيب خاصة ماهي فمنها اآلخر اليوم يف الشفاعة ففصلت السنة أما
 أن بعد وفيه الطويل الشفاعة حديث يف مسلم عند ورد ما ذلك ومن. القيامة ومي والصاحلني واملالئكة
 فَيقُولُونَ فَيأْتوني« :يقول مث السالم عليهم عيسى وموسى وإبراهيم نوح مث آدم إىل املوقف أهل يذهب

 أال ربك إىل لنا اشفَع تأَخر وما نبِكذَ من تقَدم ما لك اهللا وغَفَر الْأَنبِياِء وخاتم اللَّه رسول أنت حممد يا
 علَي اهللا يفْتح ثُم لربي ساجِدا فَأَقَع الْعرشِ تحت فَآتي فانطلق بلَغنا قد ما ترى أال فيه نحن ما ترى

                                      
 .٢٢: ١ أفسس لأه إىل بولس رسالة)  ١(

 .٥٧ -٥٦الطهطاوي، واإلسالم النصرانية انظر. ٢٢: ٥ يوحنا إجنيل)  ٢(

 .٥٨ص الطهطاوي، واإلسالم النصرانية)  ٣(
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 سلْ رأْسك ارفَع حممد يا يقَالُ ثُم قَبلي أَحدل يفْتحه مل شيئا عليه الثَّناِء وحسنِ محامده من ويلْهِمنِي
طَهعت فَعاش فَّعشت فَعي فَأَرأْسيا فَأَقُولُ ر بي رتي أُمتقَالُ أُملْ حممد يا فَيخةَ أَدنمن الْج كتلَا من أُم 

ابسابِ من عليه حنِ الْبمابِ من الْأَيوأَب الْجةن مهكَاُء ورا الناس شيمى فوابِ من ذلك سوي الْأَبالَّذو 
فْسن دمحنِ بني ما إِنَّ بيده مياعرصارِيعِ من)١(الْمصم ةنا الْجكَّةَ بني لَكَمرٍ مجهكَّةَ بني كما أو وم 

  .)٢(» وبصرى
 وجل عز اهللا فيقول«    وفيه الشفاعة حديث يف لكفكذ واملؤمنني والنبيني املالئكة شفاعة أما

تفَعكَةُ شلَائالْم فَعشونَ وبِيالن فَعشونَ ونمؤومل الْم قبإال ي محأَر نيماحالر قْبِضةً فَيضارِ من قَبالن 
رِجخا منها فَيملُوا مل قَومعا يريوا قد قَطُّ خادع مماح يهِملْقرٍ يف فَيهيف ن اهأَفْو ةنقَالُ الْجله ي رهن اةيالْح 

  .)٣(»السيلِ حميلِ يف الْحبةُ تخرج كما فَيخرجونَ
 الرسول من سواء الشفاعة توجب ما األعمال من وهناك عظيم، شأن هلا اإلسالم يف والشفاعة

r حني قال من« حديث يف كما ضبع من بعضهم للمؤمنني أو للناس عمساَء يد٤(»احلديث ...الن( .  
 البشرية خلالص u عيسى جاء بسببها اليت وهي الدنيا، يف الشفاعة جيعلون فإم النصارى أما

: قوهلم ذلك ومن صلوام يف بذلك ويدعون u عيسى عند السالم عليها مبرمي يستشفعون أم كما
 اتكال بكل وأنطرح محايتك، ذيل حتت ذايت أضع إين وشفيعيت، أمي اهللا والدة القديسة العذراء أيتها«
 اد ابنك عند وشفيعيت أتعايب، وتعزييت احتياجي، يف ملجئي اجلود أم يا فكوين رمحتك، حضن يف

  .)٥(»آمني مويت ساعة عند سيما وال ، حيايت أيام كل ويف اليوم،

 هذه أن )٦(غريقريوس األنبا مع أجراها اليت املقابلة يف ذلك إثبات إىل اهللا فرج الدكتور ويشري
 وبأمه، باملسيح، تكون النصارى يعتقدها اليت والشفاعة« يقول مث. اآلخرة يف ال الدنيا يف تكون الشفاعة

  .)٧(»والقديسيني ، وباملالئكة
 أن دريق مث فمن« قوله بولس عن أورده مبا وأكتفي النصارى عند أدلته نوع كل على ذكر مث
 أن واعتقادهم )٨(»فيهم يشفع حني كل يف حي هو إذ اهللا، إىل به يتقدمون الذي التمام إىل خيلص

                                      
 .٢/٩٨٩ احمليط القاموس. منهما الوسط يف مدخلهما مجيعا ينضمان منصوبان بابان األبواب من: املصراعان)  ١(

 .١/١٢٧ فيها مرتلة اجلنة أهل أدىن باب - اإلميان كتاب: مسلم صحيح)  ٢(

 .١/١١٤ الرؤية طريق معرفة باب - اإلميان كتاب: مسلم صحيح)  ٣(

 .١/١٢٦ النداء عند الدعاء باب - اآلذان كتاب: البخاري صحيح)  ٤(

 .٢٧١-٢٧٠ لقيما ابن احليارى، هداية: وانظر ،٢٤٥ ص الباري عبد اهللا فرج القيامة، يوم نقالمن.٧٩٧ص النظامي الالهوت علم)  ٥(

 القيامة يوم( واألديان العقيدة موسوعة الباري، عبد اهللا فرج/ د: انظر القبطية بالكنيسة العلمي والبحث العليا الدراسات عام أسقف)  ٦(
 .٢٤٤ ص ).٢٠٠٤ األويل، الطبعة العربية، األفاق دار( واليهودية، املسيحية اإلسالم بني

 .٢٢٤ ص لباريا عبد اهللا فرج القيامة، يوم)  ٧(

 .٢٥: ٧ العربانيني إىل بولس رسالة)  ٨(
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 هذا قوهلم بنوا وإمنا السابقة لألدلة اآلخرة يف تكون سوف الشفاعة بأن احلق خيالف مما الدنيا يف الشفاعة
  .وقديسيني ورؤساء أنبياء يسموم من على أضفوه الذي والتقديس املسيح ألواهية اعتقادهم على

 شيئاً يكون فال اآلخرة يف أما الدنيا، يف تكون والكفارة املغفرة أن أساس على التصور هذا وبنوا
 واألبرار أبدي عذاب إىل هوالء فيمضي«  مىت يقول هذا ويف األبديني والعقاب الثواب وإمنا ذلك من
  .)١(»أبدية حياة إىل

  :والنار اجلنة
 آخر ومها النار أو اجلنة إىل إما الدنيا يف عملوها اليت أعماهلم حبسب اخللق أمر هإلي يؤول ما آخر

 املسلمني عند ذكره كثر مما ما والترهيب والترغيب إليهما، العباد ومصري. القيامة يوم مشاهد
 دعن ما الفخب هلما واضحاً تصوراً أعطى اآلخر اليوم عامل شأن يف كما اإلسالم أن غري. والنصارى
  .النصاري

 :الطحاوي قال كما واجلماعة السنة أهل عليه الذي القول وهذا اآلن وموجودتان خملوقتان ومها
 هلما وخلق اخللق قبل والنار اجلنة خلق تعاىل اهللا فإن تبيدان وال أبدا تفنيان ال خملوقتان والنار واجلنة«

  .)٢(»منه عدال ارالن إىل منهم شاء ومن منه فضال اجلنة إىل منهم شاء فمن أهال
وسارِعوا ﴿ اجلنة عن تعاىل قوله الكتاب نصوص فمن.  والسنة الكتاب من ذلك على والدليل

نيقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغسورة آل عمران ، [ ﴾إِلَى م

  النار وعن ]٢١سورةاحلديد ، [ ﴾ت للَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله أُعد ﴿ احلديد سورة يف وقال ]١٣٣
 :تعاىل وقال] ١٣١ عمران، آل[  ﴾واتقُوا النار الَّتي أُعدت للْكَافرِين ﴿  :تعاىل قال للكافرين أعدت

 اإلسراء يف تعاىل وقال ]٢٢-٢١،لنبأسورة ا[  ﴾للطَّاغني مآبا ) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مرصادا ﴿
  .]١٥-١٤ ، النجم[ ﴾عندها جنةُ الْمأْوى) ١٤(عند سدرة الْمنتهى ﴿  واملعراج
 عليه اهللا صلى اللَّه رسولَ أَنَّ« :عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد حديث من الصحيحني ويف 
 أَهلِ فَمن الْجنة أَهلِ من كان إن والْعشي بِالْغداة مقْعده عليه ضعرِ مات إذا أَحدكُم إِنَّ قال وسلم
ةنإِنْ الْجلِ من كان وارِ أَهالن نلِ فَمارِ أَهقَالُ النهذا فَي كدقْعحىت م ثَكعبيوم اهللا ي ةامي٣(»الْق( .  

                                      
 .٢٤٩-٢٤٦ ص الباري عبد اهللا فرج وانظر. ٤٦: ٢٥ مىت)  ١(

 .٦٤١/ ٢   العز ايب ابن، الطحاويه العقيده  شرح)  ٢(

 اجلنة كتاب :مسلم صحيح: وانظر ، ٩٩/ ٢ والعشي بالغداة مقعده عليه يعرض امليت باب - اجلنائز كتاب: البخاري صحيح)  ٣(
/ ٢   العز ايب ابن، الطحاويه العقيده  شرح:انظر ٨/١٦٠ عليه النار أو اجلنة من امليت مقعد عرض باب - وأهلها نعيمها وصفة
٦٤٢-٦٤١. 
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اء يف اجلنة وأكلهما من الشجرة مث إنزاهلما إىل األرض ومن أدلة كوما موجودتان قصة آدم وحو
وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ شئْتما ولَا ﴿  :كما قال تعاىل

نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْر٣٥  البقرة سورة[ ﴾ت[. ﴿يو كجوزو تأَن كُناس ما آد
 نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا تا ومئْتثُ شيح نةَ فَكُلَا من١٩(الْج ( سوسفَو

ما ربكُما عن هذه لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنهما من سوآتهِما وقَالَ ما نهاكُ
 يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلَّا أَنْ ت ةرجوسوف أمجل  ]٢٠-١٩ األعراف سورة[ ﴾الش

 : احلديث عنهما يف النقاط التالية 
 :ةـاجلن

 خامت ورسوله باهللا آمن من r حممد بعثة وبعد ورسله، باهللا آمن من ا وعد اليت النعيم دار هي 
  .غريمها وال نصرانيا وال يهوديا ال يؤمن ومل به علم بعثته بعد أحد يدخلها وال r حممد النبيني
 : اجلنة اتـصف

 احلديث يف جاء النعيم من فيها ورد ما تصور وال تصورها للعبد ميكن وال هلا مثل ال اجلنة
 الصاحلني لعبادي أعددت تعاىل اهللا الق rاهللا رسول قال قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن« :الصحيح

فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي ﴿ شئتم إن فاقرؤوا بشر قلب على خطر وال مسعت أذن وال رأت عني ال ما
  .)١(»]١٧  السجدة،[ ﴾لَهم من قُرة أَعينٍ 

 وتربتها والياقوت، اللؤلؤ وحصباؤها األذفر، املسك ومالطها فضة، من ولبنة ذهب من لبنة بنائها
  . )٢( الزعفران

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ ﴿: تعاىل قال أار أربعة وفيها
هأَنو ارِبِنيلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ولٍ آسسع نم ار

مصفى ولَهم فيها من كُلِّ الثَّمرات ومغفرةٌ من ربهِم كَمن هو خالد في النارِ وسقُوا ماًء 
 ماَءهعأَم ا فَقَطَّعيمم١٥سورة حممد، [ ﴾ح[  

 احلديث ويف .)١(وبصرى كةم بني كما أو وهجر مكة بني كما املصراعيني مابني )٣( مثانية أبوا
  .)٢(الزحام من كظيظ وهو يوم عليه وليأتني سنة أربعني مسرية املصراعني مابني األخر

                                      
 .٤/١١٨ اجلنة صفة يف جاء ما باب - اخللق بدء كتاب: البخاري صحيح)  ١(

قال  ٤/٢٩٣باب ما جاء يف صفة اجلنة ونعيمها  -صلى اهللا عليه وسلم  أبواب صفة اجلنة عن رسول اهللا: جامع الترمذي :انظر)  ٢(
وقد روي هذا احلديث بإسناد آخر عن أيب مدلة عن أيب ، وليس هو عندي مبتصل ، هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي : الترمذي

 .٩٧٤٢ رقم٤٤٥/ ٢ حنبل بن أمحد مسند هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 .٤/١١٩باب صفة أبواب اجلنة  -كتاب بدء اخللق : بخاريصحيح ال)  ٣(
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 اجلنة أهل إن قال r النيب عن«: البخاري يف متفاوتون فيها وأهلها متفاوته فهي درجاا أما
 املغرب أو املشرق من األفق يف الغابر الدري الكوكب تتراءون كما فوقهم من الغرف أهل يتراءون
 بيده نفسي والذي بلى قال غريهم يبلغها ال األنبياء منازل تلك اهللا رسول يا قالوا بينهم ما لتفاضل
   .)٣(»املرسلني وصدقوا باهللا آمنوا رجال

 فيهما وما آنيتهما فضة من جنتان قال r اهللا رسول أن« :الصحيح يف ورد جنان أربع وهي
 وجهه على الكرب رداء إال رم إىل ينظروا أن وبني القوم بني وما فيهما وما آنيتهما ذهب من وجنتان

   .)٤(»عدن جنة يف
 ﴾﴿ولمن خاف مقَام ربه جنتان : تعاىل قوله من الرمحن سورة يف وصفها ورد اليت وهي

  .السورة آخر إىل ]٤٦سورة الرمحن، [
 اهللا رسول أن اهللا عبد بن جابر عن« :احلديث ففي ةالوسيل وهي r حممد لرسولنا املنازل وأعلى

r الوسيلة حممدا آت القائمة والصالة التامة الدعوة هذه رب اللهم النداء يسمع حني قال من: قال 
   .)٥(»القيامة يوم شفاعيت له حلت وعدته الذي حممودا مقاما وابعثه والفضيلة

 يف وصفها ورد كما األعني وتلذ األنفس تشتهيه امم اهللا إال يعلمها ال كثرية وفواكه أشجار وفيها
  . السورة آخر إىل]  ٥٢: الرمحن[ ﴾فيهِما من كُلِّ فَاكهة زوجان ﴿  :تعاىل قوله من الرمحن سورة

  ]٧٢ سورةالزخرف[ ﴾وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ ﴿  :وقال تعاىل
 قال: rالرسول عن احلديث يف وغريها طوىب شجرة مثل والسنة الكتاب يف ماذكر رهاشج ومن

 من وفيها )٦(» أكمامها من خترج اجلنة أهل ثياب عام مائة مسرية اجلنة يف شجرة قال طوىب وما رجل له
 ﴾حور عني و) ٢١(ولَحمِ طَيرٍ مما يشتهونَ ﴿ :تعاىل قال اهللا إال يعلمه ماال والطيور الدواب

  ]٢٢-٢١ الواقعة سورة[
  : أهلها صفات

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات ﴿ :تعاىل قال فيها أهلها خلود
  ]١٠٨-١٠٧ الكهف، سورة [ ﴾خالدين فيها لَا يبغونَ عنها حولًا) ١٠٧(الْفردوسِ نزلًا 

                                                                                                             
 .سبق خترجيه)  ١(

 .٨/٢١٥كتاب الزهد والرقائق  -كتاب الزهد والرقاق : صحيح مسلم)  ٢(

 .٤/١١٩ اجلنة صفة يف جاء ما باب - اخللق بدء كتاب: البخاري صحيح)  ٣(

 .٦/١٤٥ ﴾ تانجن دوما ﴿ومن:قوله باب - التفسري كتاب: البخاري صحيح)  ٤(

 .خترجيه سبق)  ٥(

.١١٦٩١ رقم ٣/٧١ حنبل بن أمحد مسند)  ٦( 
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 ﴾لَا يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ  ﴿ :اىلـعت وقال
  ]٥٦ الدخان سورة[

 فال تصحوا أَنْ لَكُم إِنَّ مناد ينادي «:قال r النيب عن هريرةَ وأَبِي الْخدرِي سعيد أيب وعن
 تنعموا أَنْ لَكُم وإِنَّ أَبدا تهرموا فال تشبوا أَنْ لَكُم وإِنَّ أَبدا تموتوا فال تحيوا أَنْ لَكُم نَّوإِ أَبدا تسقَموا

 ﴾ونَ ونودوا أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُ ﴿ وجل عز قَولُه فَذَلك أَبدا تبأَسوا فال
   .)١( ] ٤٣ األعراف سورة[

   .)٢(شبابه واليفىن ثيابه التبلى ميوت، وال وخيلد يبأس وال ينعم يدخلها من 

ويطُوف علَيهِم ﴿ :تعاىل قال خلدمتهم اهللا ينشئهم بولدان خمدومون النعيم هذا كل مع وهم 
  ]١٩ اإلنسان سورة[ ﴾ؤا منثُوراوِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حِسبتهم لُؤلُ

جنات عدن ﴿ :تعاىل قال كما الدنيا يف املؤمنات بزوجام جيمعهم  وتعاىل تبارك واهللا
لِّ يدخلُونها ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُ

  ]٥٦ يس سورة[  ﴾هم وأَزواجهم في ظلَالٍ علَى الْأَرائك متكئُونَ ﴿ و.]٢٣ الرعد سورة[﴾ بابٍ
 سورة[﴾ كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عنيٍ﴿ :تعاىل قال كما العني باحلور يزوجهم وكذلك

 هلم ويولد.  والكمال الاجلم من عليه وماهن بوصفهن واألحاديث اآليات جاءت وقد. ] ٥٤ الدخان،
 وشبابه ووضعه محله كان اجلنة يف الولد اشتهى إذا املؤمن إن« :قال rالنيب أن احلديث ففي اجلنة يف

  . )٣(»ساعة يف يشتهي كما
 ذلك غري إىل وفرشهم وحليهم ولباسهم وآنيتهم وشرام طعامهم بوصف اآليات وردت وقد

 واحللي اجلنة وسوق واالتكاء والتزاور العني واحلور الرضوانو الرامحني أرحم كرؤية املقيم النعيم من
 التساؤل يبقى اخلتام ويف ،r الرسول أحاديث من والصحيح الكتاب آيات انهمظ مما وغريها والشراب

   ؟؟ اجلنة لدخول املستحقون هم من
 كذب وأ باهللا كفر أو باهللا أشرك من فكل املوحدون املؤمنون هم« اإلمجال وجه على واجلواب

  .)٤(»النريان يف ويكون اجلنة من حيرم فإنه اإلميان أصول من بأصل

                                      
 .الصفحة ٨ اجلزء،  اجلنة أهل نعيم دوام يف باب - وأهلها نعيمها وصفة اجلنة كتاب: مسلم صحيح)  ١(

 .خترجيه سبق)  ٢(

قال الشيخ شعيب  ،و١٦/٤١٧ وصححه ذلك، له كان الولد اشتهى إذا اجلنة أهل من املرء بأن اإلخبار ذكر حبان، ابن صحيح)  ٣(
 .إسناده صحيح على شرط الشيخني :  األرناؤوط 

 .١٨٥ عمراألشقر والنار، اجلنة)  ٤(
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 اهللا تعبد قال اجلنة دخلت عملته إذا عمل على دلين :فقال r النيب أتى أعرابيا أن« احلديث ففي
 بيده نفسي والذي قال رمضان وتصوم املفروضة الزكاة وتؤدي املكتوبة الصالة وتقيم شيئا به تشرك ال
  .)١(»هذا إىل فلينظر اجلنة أهل من رجل إىل ينظر أن سره من r  النيب قال وىل فلما هذا على أزيد ال

 :تعاىل قال كما اجلنة أهل من يكون لن وإال واإلخالص الصاحل العمل االعتقاد هذا مع وجيب
﴿رِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينرِ الَّذشبزِقُوا وا ركُلَّم ارها الْأَنهتحت ن

اجوا أَزيهف ملَها وابِهشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقًا قَالُوا هرِز ةرثَم نا مهنةٌ مرطَهم 
أُولَئك لَهم ) ٤٠(اللَّه الْمخلَصني إِلَّا عباد ﴿ :تعاىل وقال، ] ٢٥ البقرة سورة[ ﴾وهم فيها خالدون

 لُومعم ق٤١(رِز ( َونمكْرم مهو هاكفَو)يمِ) ٤٢عالن اتني ج٤٣-٤٠ الصافات سورة[ ﴾ف [  
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك ﴿  :وأختم جبملة من األعمال ذكرها اهللا يف سورة الرعد قال تعاىل

ابِ مأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يمى إِنمأَع وه نكَم قالْح كبر لَا ) ١٩(نو اللَّه دهوفُونَ بِعي ينالَّذ
 يثَاقونَ الْمقُضنوَء) ٢٠(يافُونَ سخيو مهبنَ روشخيلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَملُونَ مصي ينالَّذو 

والَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا ) ٢١(الْحسابِ 
ومن جنات عدن يدخلُونها ) ٢٢(وعلَانِيةً ويدرُءونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى الدارِ 

سلَام ) ٢٣(صلَح من آبائهِم وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ 
يقْطَعونَ والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه و) ٢٤(علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ 

اللَّه ) ٢٥(ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ 
 ﴾الْآخرة إِلَّا متاعيبسطُ الرزق لمن يشاُء ويقْدر وفَرِحوا بِالْحياة الدنيا وما الْحياةُ الدنيا في 

  ]٢٦ -١٩  الرعد سورة[
 بالشهوات النار حجبت قال r اهللا رسول أن«احلديث يف باملكاره حمفوف اجلنة وطريق

  .)٢(»باملكاره اجلنة وحجبت
 دفع القيامة يوم كان إذا r اهللا رسول قال«   النصراين أو باليهودي املسلم فكاك حديث ويف 

 .)٣(»النار من فكاكك هذا فيقول نصرانيا أو يهوديا سلمم كل إىل وجل عز اهللا

 اهللا أَدخلَ اال مسلم يموت الَ: وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسول قال قال األشعري موسى أيب عن
  .)٤(»نصرانِيا أو يهوديا النار مكَانه وجل عز

                                      
 .٢/١٠٥باب وجوب الزكاة  -كتاب الزكاة : صحيح البخاري)  ١(

 .٨/١٠٢ بالشهوات النار حجبت باب - الرقاق كتاب: البخاري صحيح)  ٢(

 .٨/١٠٤ قتله كثر وإن القاتل توبة قبول باب - توبةال كتاب: مسلم صحيح)  ٣(

 .٨/١٠٤ قتله كثر وإن القاتل توبة قبول باب - التوبة كتاب: مسلم صحيح)  ٤(
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 كما نصارى كان من إال اجلنة يدخل لن وقالوا اواغترو ضلوا وقد اإلميان، عدم مع مصريهم هذا
وقَالُوا لَن ﴿ : تعاىل قال ذلك هلم وأىن بالربهان، وطالبهم قوهلم، عليهم اهللا فعاب بذلك، اليهود قالت

كُنتم  يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ
 نيقاد١١١(ص ( فولَا خو هبر دنع هرأَج فَلَه ِسنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب

  ]١١٢-١١١سورة البقرة، [ ﴾علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
 أو لعلما أهل بعض أقوال من ذلك سوى ،وما األمة وإمجاع واجلماعة السنة أهل ماعليه هذا

  . عنه أعرضت فقد وغريهم واخلوارج كاملعتزلة الفرق من غريهم
 فناءها وعدم األجساد كمال يف اإلسالمية العقيدة النعيم حيث من النصراين التصور ويوافق

 هذا ويثبت. والشهداء والرسل باألنبياء واالجتماع اهلرم، وعدم والقوة اجلمال مع غريه، أو باملوت
 تر مامل«: بولس يقول إذ عليهم شاهداً النصارى بيد اهللا أبقاه مما وهو أمجعني الرسل بني التوافق النص
  .)١(»حيبونه للذين اهللا أعده ما إنسان بال على خيطر ومل أذن تسمع ومل عني

.  يتزوجون وال يزوجون ال و نوم أو لبس أو طعام إىل حتتاج ال روحية ستكون أا يقولون وهم
 وغريه والزواج واللباس الطعام من بالطيبات ينعمون ولكنهم كغريه الطعام إىل حاجة يف ليسوا وهم
 . باألدلة بيانه سبق كما

القيامة فلم  يوم مشاهد من وغريها احلوض وال للميزان وال للصراط النصارى عند ذكراً نرى وال
  .أذكره  وهي مما ثبتت بنصوص الكتاب والسنة

 : ارــالن
 دار وهي غريه، عبادته يف معه أشرك أو وبرسله، باهللا كذب ملن اهللا أعدها العذاب دار هي

ا للظَّالمني من ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وم﴿ :تعاىل قال وهوان وذلة خزي
    أعدائه مقر جعلها اهللا وأن تبيد وال تفىن ال خملوقة أا بيان سبق وقد ]١٩٢، عمران آل سورة[ ﴾أَنصارٍ
  :النار صفة

  :منها أمور ذلك على يدل واسعة كبرية النار
 .سيأيت كما خلقهم تغيري مع اهللا إال عددهم الحيصي يدخلوا الذين أعداد أن

 آدم أبوكم هذا فيقال ذريته فتراءى آدم القيامة يوم يدعى من أول قال r  النيب أن« احلديث ويف
 من أخرج فيقول أخرج كم رب يا فيقول ذريتك من جهنم بعث أخرج لفيقو وسعديك لبيك فيقول

                                      
 .٢١: ٩  كورنثوس.١٤: ١٥ كورنثوس أهل إىل األوىل بولس رسالة)  ١(
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 قال منا يبقى فماذا وتسعون تسعة مائة كل من منا أخذ إذا اهللا رسول يا فقالوا وتسعني تسعة مائة كل
  .)١(»األسود الثور يف البيضاء كالشعرة األمم يف أميت إن

 لبيك فيقول آدم يا تعاىل اهللا يقول الق  وسلم عليه اهللا صلى  النيب عن« اآلخر احلديث ويف
 وتسعة تسعمائة ألف كل من قال النار بعث وما قال النار بعث أخرج فيقول يديك يف واخلري وسعديك
 ولكن بسكارى هم وما سكارى الناس وترى محلها محل ذات كل وتضع الصغري يشيب فعنده وتسعني
 يأجوج ومن رجال منكم فإن أبشروا قال لواحدا ذلك وأينا اهللا رسول يا قالوا   شديد اهللا عذاب

 أن أرجو فقال فكربنا اجلنة أهل ربع تكونوا أن أرجو إين بيده نفسي والذي قال مث ألفا ومأجوج
 إال الناس يف أنتم ما فقال فكربنا اجلنة أهل نصف تكونوا أن أرجو فقال فكربنا اجلنة أهل ثلث تكونوا

  .)٢(»أسود ثور جلد يف بيضاء كشعرة أو أبيض ثور جلد يف السوداء كالشعرة

 قط قط فتقول عليها قدمة وتعاىل تبارك احلق يضع حىت متتلي ال أا إال هايدخل من كثر ومع
 مزيد من هل وتقول فيها يلقى جهنم تزال ال قال أنه  وسلم عليه اهللا صلى  النيب عن« احلديث يف كما
  .)٣(»وكرمك بعزتك قط قط وتقول بعض إىل بعضها فيرتوي قدمه فيها العزة رب يضع حىت

  ] ٣٠ ق،  سورة[ ﴾يوم نقُولُ لجهنم هلِ امتلَأْت وتقُولُ هلْ من مزِيد ﴿ :تعاىل وقال
 قلنا قال هذا ما تدرون r  النيب فقال وجبة مسع إذ r  اهللا رسول مع كنا قال هريرة أيب عن«

 انتهى حىت اآلن النار يف يهوى فهو خريفا سبعني منذ النار يف به رمى حجر هذا قال أعلم ورسوله اهللا
  .)٤(»قعرها إىل

  .ثوران كأما فيها يلقيان خلقهما وعظم كربمها رغم والقمر الشمس أن
إِنَّ الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ  ﴿:تعاىل قال العذاب يف متفاوتة كثرية دركات وهي  

لَنا وريصن ملَه جِد١٤٥ ، النساء سورة[ ﴾ت[  
لَها سبعةُ أَبوابٍ ) ٤٣(وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعني ﴿: تعاىل قال أبواب سبعة وأبواا

 ومقْسٌء مزج مهنابٍ مكُلِّ ب٤٤- ٤٣ ، احلجر سورة[ ﴾ل [  
والَّذين كَفَروا بِآياتنا هم ﴿ :تعاىل قال منها جاخلرو اليستطيعون ارمني على مغلقة وهي

 ةأَمشالْم ابحةٌ) ١٩(أَصدصؤم ارن هِملَي٢٠-١٩ ، البلد سورة[ ﴾ع[  

                                      
 .٨/١١٠ احلشر كيف باب - الرقاق كتاب: البخاري صحيح)  ١(

 .٤/١٣٨﴾ القرنني ذي عن ﴿ويسألونك:تعاىل اهللا قول باب - عليهم اهللا صلوات األنبياء أحاديث ابكت: البخاري صحيح)  ٢(

 .٨/١٤٩ جهنم نار حر شدة يف باب - وأهلها نعيمها وصفة اجلنة كتاب: مسلم صحيح)  ٣(

 .٨/١٥٢ اجلبارون يدخلها النار باب - وأهلها نعيمها وصفة اجلنة كتاب: مسلم صحيح)  ٤(
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فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا ﴿ :تعاىل قال والكفار والفجار األحجار فهي وقودها أما
  ]٢٤سورة البقرة ، [ ﴾وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت للْكَافرِينالنار الَّتي 
إِنكُم وما تعبدونَ ﴿ :تعاىل قال الدنيا يف اهللا دون من عبدت اليت املعبودات النار به توقد ومما

نَ هؤلَاِء آلهةً ما وردوها وكُلٌّ لَو كَا) ٩٨(من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ 
  ]٩٩ - ٩٨سورة األنبياء ، [ ﴾فيها خالدونَ 

وأَصحاب الشمالِ  ﴿: تعاىل قوله ذلك ومن كثرياً الكرمي القرآن وصفه فقد حرها شدة أما
لَا بارِد ولَا ) ٤٣( وظلٍّ من يحمومٍ) ٤٢(في سمومٍ وحميمٍ ) ٤١(ما أَصحاب الشمالِ 

 من جزء آدم بن يوقد اليت هذه ناركم قال r  النيب أن«  احلديث ويف ]٤٤-٤١سورة الواقعة، [ ﴾كَرِميٍ 
 بتسعة عليها فضلت فإا قال اهللا رسول يا لكافية كانت إن واهللا قالوا جهنم حر من جزءا سبعني
   .)١(»حرها مثل كلها جزءا وستني

إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها ﴿: تعاىل قال أهلها على وحنقاً غيضاً موتتكل تبصر والنار
  ]١٢سورة الفرقان، آية [ ﴾تغيظًا وزفريا 

 وأذنان تبصران عينان هلا القيامة يوم النار من عنق خترج« : r  اهللا رسول قال احلديث ويف 
 آخر إهلا اهللا مع دعا من وبكل عنيد جبار بكل ثالثةب وكلت إين يقول ينطق ولسان تسمعان

  .)٢(»وباملصورين
  : النار أهل

  : قسمني إىل النار أهل ينقسم
 : فيها املخلدون أهلها

إِنَّ الَّذين كَفَروا  ﴿تعاىل قال باهللا الكفر أهل  وهم يبيدون وال عنها يرحلون ال الذين وهم
 كأُولَئ كُفَّار مهوا واتمو نيعماسِ أَجالنو كَةلَائالْمو ةُ اللَّهنلَع هِملَيا ) ١٦١(عيهف يندالخ

 عبدوا الذين الشرك وأهل] ١٦٢-١٦١سورة البقرة [ ﴾لَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ 
مروا مساجِد اللَّه شاهدين علَى أَنفُِسهِم ما كَانَ للْمشرِكني أَنْ يع﴿ :تعاىل وقال معه اهللا غري

 املكذبني وكذلك ]١٧سورة التوبة [ ﴾بِالْكُفْرِ أُولَئك حبِطَت أَعمالُهم وفي النارِ هم خالدونَ

                                      
 .٨/١٥٠ جهنم نار حر شدة يف باب - وأهلها نعيمها وصفة اجلنة كتاب: مسلم حصحي)  ١(

 حديث هذا وقال ٤/٣٣٠ النار صفة يف جاء ما باب - وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن جهنم صفة أبواب: الترمذي جامع)  ٢(
 .صحيح:  األلباين الشيخ قال.غريب صحيح حسن
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نك من  قَالُوا لَم) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر ﴿ :تعاىل قال الشرعية للتكاليف التاركني الدين بيوم
 لِّنيص٤٣(الْم ( نيكسالْم مطْعن كن لَمو)٤٤ ( نيضائالْخ عم وضخا نكُنو)ا ) ٤٥كُنو

 قال املنافقني وكذلك] ٤٧-٤٣ ٤٢سورة املدثر، [ ﴾حتى أَتانا الْيقني) ٤٦(نكَذِّب بِيومِ الدينِ 
فقني والْمنافقَات والْكُفَّار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم وعد اللَّه الْمنا﴿ :تعاىل

 يمقم ذَابع ملَهو اللَّه مهنلَع٦٨سورة  التوبة [ ﴾و [  
 : والخيلدون يدخلوا الذين

 مث النار ونيدخل فهم هلم يغفر ومل حسنام، فاقت كثرية ذنوب هلم الذين التوحيد أهل وهم
  .ذنوم جزاء بعد أو بالشفاعة منها خيرجون

  :مثل بالنار أصحاا توعد الذين الذنوب أصحاب وهم
 ملة وسبعني اثنتني على دينهم يف تفرقوا الكتاب أهل إن«: r النيب قال للسنة املخالفة الفرق

  . )١(»اجلماعة وهي واحدة إال النار يف كلها وسبعني ثالث على األمة هذه وتفترق

 من مقعده فليتبوأ كذبا علي تعمد من قال r  النيب أن« حلديث. r الرسول على الكذب
 إىل الركون املصورون بالباطل، الناس أموال وأكل الربا، أكل حق، بغري النفس قتل الكرب، )٢(»النار

 يعذب ومن حلكم،ا يف واجلائرون واملنتحر، الناس، ظهور جيلدون والذين العاريات، الكاسيات الظاملني،
 عليه مما وغريها والفضة، الذهب آنية يف يشربون والذين العلم، طلب يف اإلخالص وعدم احليوان،
 الكتاب ومضاا اإلطالة لعدم سبق ما كل عن الدليل ذكر عن أعرضت وقد والسنة الكتاب من الدليل
 . الصحيحة والسنة

  : النار أهل وصف
   .)٣(اهللا إال قدرها يعلم ال ضخمة رةصو على وهم النار النار أهل يدخل

لَا يسمن ولَا ) ٦(لَيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ  ﴿:تعاىل قال فقد وشرام طعامهم أما
) ٥١(ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ  ﴿:تعاىل وقال] ٧- ٦سورة الغاشية، [ ﴾يغنِي من جوعٍ

فَشارِبونَ علَيه من الْحميمِ ) ٥٣(فَمالئُونَ منها الْبطُونَ ) ٥٢(نَ من شجرٍ من زقُّومٍ لَآكلُو
  ]٥٦-٥١سورة الواقعة [ ﴾هذَا نزلُهم يوم الدينِ ) ٥٥(فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ ) ٥٤(

                                      
 قال.  احلديث هذا تصحيح يف احلجة ا تقام أسانيد هذه احلاكم قال مث ١/٢١٨ العامل توقري يف فصل لصحيحني، ا على املستدرك)  ١(

   .احلجة ا تقوم أسانيد هذه: الذهيب

 .١/٣٣ النيب على كذب من إمث باب -  العلم كتاب: البخاري صحيح)  ٢(

 .٤/٣٣٢ ، ٤/٣٣١ جهنم، صفة أبواب:  الترمذي جامع)  ٣(
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هلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساَءت وإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِماٍء كَالْم﴿ :وقال
  ]٢٩سورة الكهف[﴾مرتفَقًا 

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ  ﴿ :تعاىل قال كما النار أكل هو الذنوب بعض عقاب أن كما
ريعنَ سلَوصيسا وارن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يما إِنى ظُلْمامت١٠سورة النساء [ ﴾ا الْي[  

هذَان خصمان اختصموا في ربهِم فَالَّذين ﴿  :تعاىل قال كما نار من فهو لباسهم أما
 يممالْح هِمُءوسقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعوقال] ١٩ احلج، سورة[ ﴾كَفَر: 

﴿ي نيرِمجى الْمرتو فَادي الْأَصف نِنيقَرم ذئمى ) ٤٩(وشغتو انرقَط نم مابِيلُهرس
 ارالن مهوهج٥٠-٤٩ إبراهيم سورة[ ﴾و[  

 من منهم« :قال r النيب أن الصحيح احلديث يف العذاب يف متفاوتون فأهلها دركات كانت وملا
 من ومنهم حجزته إىل النار تأخذه من ومنهم ركبتيه ىلإ النار تأخذه من ومنهم كعبيه إىل النار تأخذه
  .)١( )عنقه إىل( رواية ويف» ترقوته إىل النار تأخذه

إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم  ﴿ :تعاىل قال واخلسران والذلة اهلوان مع وعذاب شدة كل ويف
ذَهبا ولَوِ افْتدى بِه أُولَئك لَهم عذَاب أَليم وما كُفَّار فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ملُْء الْأَرضِ 

 رِيناصن نم م٩١ عمران آل سورة[ ﴾لَه [  
إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا بِه ﴿  :تعاىل قالو

  ] ٣٦ املائدة سورة[ ﴾قيامة ما تقُبلَ منهم ولَهم عذَاب أَليممن عذَابِ يومِ الْ
﴿ نم اللَّه نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياُء سزج ئَاتيوا السبكَس ينالَّذو

يلِ مظْلما أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها عاصمٍ كَأَنما أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّ
  .]٢٧ يونس سورة[ ﴾خالدونَ

 النيب عن البخاري يف جاء قدمية حتت توضع مجرة من دماغة تغلي من اًعذاب النار أهل وأهون
r: »٢(»دماغه منها يغلي مجرة قدميه أمخص يف توضع لرجل القيامة يوم عذابا النار أهل أهون إن(.   

 من العبد ينجوا بضدها فإنه الواجبة األعمال وترك والشرك الكفر هو النار دخول سبب كان وملا
الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آمنا ﴿: تعاىل قال واالستغفار منها باهللا واالستعاذة الدعاء مع اهللا عذاب

الَّذين يذْكُرونَ ﴿: ، وقال تعاىل] ١٦آية  ،سورة آل عمران [ ﴾فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ
                                      

 .٨/١٥٠ جهنم نار حر شدة يف باب - وأهلها نعيمها وصفة اجلنة ابكت: مسلم صحيح)  ١(

 .٨/١١٥ والنار اجلنة صفة باب - الرقاق كتاب: البخاري صحيح)  ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق اللَّه
ك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما ربنا إِن) ١٩١(هذَا باطلًا سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 

ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِميان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ) ١٩٢(للظَّالمني من أَنصارٍ 
تا ونئَاتيا سنع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنبارِ ررالْأَب عا مفَّنا ) ١٩٣(ونتدعا وا منآتا ونبر

 اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى ر١٩٤-١٩١سورة آل عمران ، [ ﴾ع[  
 أم فيهم ردو فقد بعدها، أو بعثته قبل سواء  rالنيب رسالة تبلغهم مل من وهم: الفترة أهل أما
 حيتجون أربعة« :قال r اهللا رسول عن سريع بن األسود حديث من حبان ابن عند القيامة يوم ميتحنون

 لقد رب يا فيقول األصم فأما الفترة يف مات ورجل هرم ورجل أمحق ورجل أصم رجل القيامة يوم
 اهلرم وأما بالبعر حيذفونين انوالصبي اإلسالم جاء قد رب فيقول األمحق وأما شيئا أمسع وما اإلسالم جاء

 فيأخذ رسول لك أتاين ما رب فيقول الفترة يف مات الذي وأما أعقل وما اإلسالم جاء لقد رب فيقول
 عليهم كانت دخلوها لو بيده نفسي فوالذي قال النار ادخلوا أن رسوال إليهم فريسل ليطيعنه مواثيقهم

  .)١(»وسالما بردا

 بعد أما u عيسى به جاءهم فيما احلق يبلغهم مل الذين والنصارى اليهود الفترة أهل يف ويدخل
 عند الصحيح احلديث نص النار أصحاب من فإم به يؤمنوا مل مث رسالته وبلوغهم r حممد نبينا بعثة

 من أحد يب يسمع ال بيده حممد نفس والذي« :قال أنه r اهللا رسول عن هريرة أيب عن عليهم مسلم
   .)٢(»النار أصحاب من كان إال به أرسلت بالذي يؤمن ومل ميوت مث نصراين وال يهودي األمة هذه

 من فيه سيكون ما األليم العذاب من يؤمنوا مل الذين لألشرار اهللا أعده مما النصارى يعتقده فما
 حيث من وخيتلف العذاب حيث من اإلسالم مايف مع يتفق فهذا األبدي، وشقاؤهم النار، دخوهلم
 وهذا اخلطيئة، أجل من صلب وكونه املسيح بإلوهية اإلميان عدم على العذاب أن يقصدون هم إذ سببه؛
  .الذنوب من غريها مع املعتقد ذا يقول من ا اهللا توعد والنار العذاب بل صحيح غري

 العذاب سيصيبهم r حممد برسالة ويؤمنوا منها يتوبوا ومل العقيدة هذه على ماتوا إذا فالنصارى 
إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكني في نارِ جهنم خالدين فيها ﴿  :تعاىل قال كما

ةرِيالْب رش مه ك٦سورة البينة [ ﴾أُولَئ [  

                                      
  رقم ٤/٢٤ حنبل بن أمحد مسند ،١٦/٣٥٦ القيامة يوم اهللا على حيتجون الذين األقوام وصف عن األخبار ذكر حبان، ابن صحيح)  ١(

١٦٣٤٤. 

 .١/٩٣ النيب برسالة اإلميان وجوب باب - اإلميان كتاب: سلمم صحيح)  ٢(
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نه كَما الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُو﴿ :قال كما فيه بينة اهللا من وعندهم به كفروا وقد 
  ] ٢٠سورة األنعام[ ﴾يعرِفُونَ أَبناَءهم الَّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ 

وما تفَرق ) ٣(فيها كُتب قَيمةٌ ) ٢(رسولٌ من اللَّه يتلُو صحفًا مطَهرةً ﴿ وقال
 نإِلَّا م ابتوا الْكأُوت ينةُالَّذنيالْب مهاَءتا جم دع٤-٢سورة البينة [ ﴾ب[.  

 أن على ذلك يف اهتمامهم جل يتمركز حيث اآلخر اليوم يف النصارى يعتقده ما جممل هذا
  .لألشرار والعقاب لألخيار والثواب فيه الديان هو عيسى

 ركب يف ونوايك مل إن ينتظرهم؛ الذي املصري عن قصد، غري أو قصد عن لةغفال أشد غافلني
  .القومي والنهج الكتاب من به جاء كما البشري اهلادي برسالة ويومنوا املوحدين،
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 القصة، لسرد األساليب تنوعت ،u عيسى قصة يف االعتقاد مسائل والسنة القرآن عرض عندما
 منها أستخرج جعلين مما وتصحيحها، عليها الرد أو الباطلة، عقائدهم عرض عند سواًء مسائلها وبيان
  .نصوصها من املستنبطة الرئيسة املعامل من بعضاً

 من أمكنين ما هامعامل أذكر أن آثرت أنين إال الرسالة ثنايا يف النصوص مظمع عأض مل أنين وحيث
  .االختصار يف رغبة النصوص كتابة واستبعدت املعروضة وغري الرسالة يف املعروضة النصوص مجيع
  : املعامل هذه فمن

  .قوية ظاهرة واضحة حبجج وجمادلتهم مسائلها، مجيع يف الصحيحة العقيدة تقرير )١
 عقائدهم عرض حني سواًء: معتقدات من منها تفرع ما ذكر دون املسائل أصول على زالتركي )٢

 الكتب، وحتريف الصلب، ونفي اإللوهية، يف الشرك مسألة: مثل. عليهم الرد عند أو الباطلة،
 لفروع سرد دون. والرهبان األهواء باتباع الدين وحتريف ،r حممد بالنيب البشارة وكتمان
 الدنيا يف عقوبة من عليها يترتب وما وحكمها، هلا، اهللا وتصحيح املسألة ذكرت بل املسائل
 .الفرع على ذلك جيري وبطالنه األصل فبنفي الفروع، تقاس وعليها واآلخرة

 تفاصيلها، تذكر مل املسائل أصول ذكرت فعندما: التفاصيل ذكر دون املسائل أصول يف اإلجياز )٣
 املسيح تأليه كيفية يبني مل اإللوهية يف الشرك عرض ندعأسلوب،ف وأبلغ عبارة، بأوجز ذكرت بل

 أين من وال فيه، واختالفها الفرق بيان وال به، قال ومن بذلك، القول كان مىت وال وتعظيمه،
 أو املسلمني، من سواء النصرانية تاريخ من عرفت اليت التفاصيل من ذلك غري إىل. أقواهلم اقتبسوا

 بالتحليل املسلمني علماء وتناوهلا ومصادرهم، كتبهم يف يتبق واليت أنفسهم، النصارى من
 .والبيان

 يسريه وأمور والتبديل، التحريف إال يذكر فلم الكتب كتحريف املسائل باقي على ذلك وقس
  . األمور تلك غري إىل كتمها أساليبذكر وما r حممد بالنيب البشارة كتم وكذلك

 األخبار بيان مع أحكام، من عليها يترتب مبا مجال،باإل كذلك فاألمر عليها الرد جاء وعندما
  .كتموه أو حرفوه أو فغريوه u عيسى به جاءهم الذي احلق إظهار يف الالزمة

 القصة أحداث من كثري يف. شيء بكل وإحاطته بالغيب، وعلمه وحكمته، اهللا، قدرة إثبات )٤
 .تعاىل اهللا خصائص من هو افيم بذلك يتعلق وما املسيح، إلوهية اعتقادهم يف للنصارى مناظرة

 آل امرأة طلب من وقوعها قبل باألحداث اإلخبار: مثل بالغيب اإلخبار جبانب القصة اهتمام )٥
 البشارة وذكر منه، سيكون مبا املهد يف حديثه مث ،uبعيسى مرمي بشارة مث ، الولد عمران
 مصري من استثناءه وذكر ،تعاىل اهللا وبني بينه القيامة يوم ستكون اليت لةاملساء وذكر ،r مبحمد
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 عن r حممد نبينا إىل قصته عن الغيب أنباء وصول وكذلك القيامة، يوم اهللا دون من املعبودات
 . الوحي طريق

 له من كل يف والعبادة بالصالح القصة واهتمام االصطفاء، يف اإلهلي والقانون العام األساس وضع )٦
 عليها مرمي فيها نشأت اليت والنور واهلدى فاف،والع الطهر حياة إىل ينبه وهذا بالقصة، عالقة

 مث u زكريا لكفيلها مبشرات من ذلك اكتنف وما. حوهلا حتوم قد ريبة أي يدفع مما السالم،
 ،uعيسى وخصائص ومؤهالت صفات تصوير يف والروعة الدقة مع،u املسيح بعيسى تالها
 . معجزات و آيات من منح وما

 املهمة األطراف يف التوحيد عقيدة على يدل مما القصة يف وحدة هللا إىل والدعاء االلتجاء ظهور )٧
 مث السالم، عليها مرمي مث عمران، امرأة دعاء منذ أحداثها تسلسل مع كثرياً يظهر وهذا ،هافي

 مبن األمر يصل أن إىل احلواريني، وبعده ،u عيسى مث ،u عيسى لوجود توطئة لكوا زكريا
 . رىنصا كانوا ممن r مبحمد آمن

 من كثري يف وبشريته u عيسى رسالة وإثبات التوحيد جحد يف واملستكرب للمعاند التحدي )٨
 ،r حممد سيدنا نبوة بعد فيه للحق اجلاحدين أو ،u املسيح عصر يف سواء القصة، مواطن
 يف الصحيحة الصرحية أخبارهم وردت ممن كثري وغريهم املباهلة، يف جنران نصارى خرب كمثل
 دور يأيت ذلك وبعد. واإلقناع لإليضاح والوسائل الطرق كافة استيفاء بعد وهذا ية،النبو السنة
 . اجلهاد

 مواطن يف أيديهم بني الذي احلق إنصافهم وعدم بالباطل، احلق حماجتهم يف الكتاب أهل تنبيه )٩
 مع باطلهم إىل ونسبته عليه هو الذي التوحيد ونفي إبراهيم دين يف جمادلتهم: كمثل متعددة

 .مسكته حبجة حلقيقته لتصحيحا

 تبديل ومها والسنة، الكتاب يف الرئيسيني األمرين إىل والنصارى اإلسالم أهل بني الدعوة فتح )١٠
 واحلكمة العلم :أساليب ثالثة على معهم احلوار وجعل ،r حممد نبوة وجحود ،u املسيح دين

بِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة ادع إِلَى س ﴿:تعاىل  قال نأحس هي باليت واادلة واملوعظة
 وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح

 يندتهبِالْم لَم١٢٥ ، النحل سورة[ ﴾أَع [﴿ابِ إِلَّا بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجلَا تو يي ه
أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا 

 .]٤٦سورة العنكبوت، [ ﴾وإِلَهكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ
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:  تعاىل قوله كمثل u عيسى هب جاءهم الذي التوحيد إىل النصارى ومنهم الكتاب أهل دعوة )١١
﴿شلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهقُلْ ي رِك

ولُوا اشهدوا بِأَنا بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُ
 ]٦٤سورة آل عمران، [ ﴾مسلمونَ

 وهذا نوعه، كان أياً الباطل مواجهة يف سالح أمضى مها الصحيح، والعلم الراسخ اإلميان أن )١٢
 مواجهة يف عيسى وإميان قومها، مواجهة يف مرمي إميان: كمثل القصة مجيع يف مبثوث اجلانب
 تعاىل قال كما. الكتاب أهل مواجهة يف r حممد النيب أتباع وإميان احلواريني، وإميان قومه،
﴿نزِلَ ما أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهنا إِلَّا أَنْ آمنونَ ممقنلْ تابِ هتلَ الْكا أَهقُلْ ي 

 ]٥٩سورة املائدة ، [  ﴾قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسقُونَ 

 الصحيح لألصل تذكريا) الْكتابِ بأَهلِ( عنهم احلديث أو) الْكتابِ أَهلَ يا( بقوله ارىللنص النداء )١٣
 وناسخ منه أهدى  اهللا عند من كتاب القرآن وأن وأحكام، أخبار من فيه وملا معهم، كان الذي

من الْكتابِ ومهيمنا علَيه  وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه﴿ له
نا ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اَءكا جمع ماَءهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح كُم

يل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش لَوا واجهنمةً وعرش اكُما آتي مف كُملُوب
سورة [ ﴾فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

 ]٤٨املائدة ، 

 يف سبباً سيكون هذا وأن اهللا، سبيل عن الصد وحماولتهم جرائمهم من بكثري الكتاب أهل تذكري )١٤
يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ ﴿ .عنه ياداحل أو واالحنياز احلق لعلمهم القيامة يوم عذام زيادة

قُلْ يا أَهلَ ﴿ . ]٧١سورة آل عمران، [ ﴾الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ
قُلْ يا أَهلَ ) ٩٨(ه شهِيد علَى ما تعملُونَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآيات اللَّه واللَّ

 ا اللَّهماُء ودهش متأَنا وجوا عهونغبت نآم نم بِيلِ اللَّهس نونَ عدصت مابِ لتالْك
 ]٩٩-٩٨سورة آل عمران ، [ ﴾بِغافلٍ عما تعملُونَ

 من له بعثوا وملا واحلكمة الكتاب من معهم مبا األنبياء وهم - الناس خيار يكون أن استبعاد )١٥
ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه ﴿ .أوغريه عقدياً فسادهم أو البشر الحنراف سبباً - والرمحة اهلداية

ه ولَكن كُونوا الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّ
 ]٧٩سورة آل عمران ، [ ﴾ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ 
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 . عليه واألمم األنبياء على املواثيق وأخذ والرسل، بالفطرة الصحيح، واملعتقد الدين محاية )١٦

 . البشر تاريخ عرب الصاحلة القدوة هم الرسل كون عم للبشر، الثابتة املرجعية مها والكتب الرسل )١٧

 . واألزمان األحوال حسب الشرائع يف التغيري مع يتغري، ال ثابت والعقيدة الدين أمر أن )١٨

 بإتباع العقيدة سالمة أساس على مبين أحدمها إىل واملصري واآلخرة، الدنيا يف والوعيد الوعد )١٩
 .اجلزاء كوني فيهما اخللل وبقدر بالكتب والعمل الرسل

 فيها تدخل من كل وأن عنه، نمبلغو والرسل هللا واإلقرار والنسخ والتحرمي، التحليل يف األمر أن )٢٠
 . ضاالً اًمنحرف يعترب

 منهم والتحذير عليه ماهم وزجر واحنرافهم جرائمهم بيان يف بالنصارى املتعلقة النصوص تغليب )٢١
 قليلة فئة وجود رغم فيهم، املتفشي حنرافاال على يدل مما عندهم، اإلجيايب اجلانب على ظاهر
 . r حممد اإلسالم نيب أو ،u عيسى زمن عاصرت من سواء عليها وأثىن اهللا ذكرها مؤمنة

 . بالنصارى املتعلقة النصوص معامل من ظاهر معلم الغلو عن النهي )٢٢

 . العقيدة سالمة على مبين والعقائد امللل مجيع يف والرباء الوالء )٢٣

 الناس لرهبة تفلح مل منهم حماوالت من وجد وما النصرانية، تاريخ يف العقيدة محاة العلماء غياب  )٢٤
 . وأضلوا فضلوا أكثر والعباد بالرهبان  وتعلقهم

 غريهم، على ا استعلوا اليت األمور من هي بل ونفيها، اهللا عند احلظوة دعوى يف مناقشتهم )٢٥
 .وعقوبتهم مقتهم أسباب من وكانت

، وأنبيائهم برسلهم ويؤمن هم دينهم يؤيد ألنه اجلديد، الدين يؤيدوا أن رىالنصا من املنتظر  )٢٦
 .والنور باهلداية ويصفها كتبهم وحيترم

 يرتدوا أن ومتنيهم املسلمني، من موقفهم وراء يكمن يتلا افعوالد أهم من النية، وسوء احلسد أن  )٢٧
 .ملتهم بإتباع إال يرضوا ولن قبل، من كفروا كما يكفروا نوأ

 إميانه بإعالن r الرسول بأمر عمليا ذلك وتأكيد، والنبوات الرساالت وحدة مبدأ على تأكيدال )٢٨
 .األنبياء وسائر وإسحاق وإمساعيل إبراهيم إىل انزل وما إليه، انزل مبا

 حياورهم فهو واملناقشة احلوار أسلوب ستخداما النصارى عقيدة عرض حني للنظر الالفت من )٢٩
 أكرب من األسلوب وهذا)  اهللا كالم أيديهم بني ما أن يدعون كما( هللا عند من بكالم ويناقشهم
 يقول منهم يؤمن ممن فكثري الوحي، بنصوص ودعوم النصارى خطاب إىل لنا الدافعة األساليب

 حقاً عقالً وهو. وسريته r حممد نبينا املرسلني سيد كالم أو الكرمي، القرآن اإلسالم إىل دفعه إمنا
 ومساع رؤية أو القرآن نصوص عرض وكان كتاب، أهل أو مشركة أمة إىل نزل اإمن القرآن ألن

 اهللا أرشد وقد.  اإلسالم ونيب بالقرآن التصديق إىل منهم لكثري الدافع هو r حممد نبينا كالم
، وإنصاف مبوضوعية تكون أن على وحث.  الكتاب أهل لعموم دعوم يف إليه اإلسالم أهل
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قُلْ يا ﴿ : تعاىل قال إليها االحتكام عن املخالف أعرض لو حىت األسس ذه بالتمسك ويطالب
بِه رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكئًا  أَهيش

 وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يونَ وملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه﴾ 
 ]٦٤آل عمران ،  ورةس[

 وتوجيههم ،u عيسى خلق أصل كمثل.  ونقضه باطلهم بيان يف العقلية احلجج استخدام )٣٠
 تذييل يف كثرياً يظهر كما.احلق إىل ا ليخلصوا عقوهلم واستخدام والتأمل، التفكر إىل كذلك
 .وصالنص

 .املفهوم ومنها الصريح فمنها ظاهر والباطل احلق بني املقارنات  )٣١

 .  القصة يف بأنواعه االستفهام أساليب استعمال تكرار )٣٢

 للنيب معرفتهم: املثال سبيل على ومنها أمر، من أكثر يف احلق إخفاء يف الكتاب أهل أسرار هتك )٣٣
r الْ ﴿: تعاىل قال ذلك وإخفاء ماهنيآت ينإِنَّ الَّذو ماَءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتك

 ]١٦٤سورة البقرة ، [  ﴾فَرِيقًا منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ

 الدرر من ماهوفي ينضب، ال معينهما أن رغم والسنة الكتاب نصوص من املعامل بعض هذه  
  .اهلمم إدراكه عن تعجز ما والعجائب

  .  إليهما والدعوة أثرمها، وج ما، والعمل لالستبصار اهللا وفقنا 
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  : وبعد
 أن اهللا وأسأل. املنة من به وأسدى النعمة من به أمت ما على. هللا كله والشكر. هللا كله احلمد فإن

 وال حول وال رجوت منه وما. تسعي إليه ما ا حيقق وأن. ألقاه يوم يل حجة ومدادها حروفها جيعل
  . باهللا إال قوة

 املتعلقة أو ذاا، يف u عيسى قصة يف الواردة االعتقاد مسائل نصوص مجيع أتناول مل ينأ مع
 فيه هم وما النصارى مع والصوالت اجلوالت هذه ختام يف أنين إال والسنة، الكتاب يف نصارى هم مبن
 يف فقراء وأم فيه، صالبة ال عودهم وأن شيء، على يسوال أم منها أستخلص. واحنراف ضالل من

 احلق منهم أدرك من إال ضالل، رم مساهم كما وهم ضالتهم وجدوا ما احلقيقة، يف جهال العلم
 اهللا هدى من أو إسالمه، أعلم ومل كفره على ثبت من: رجلني أحد وهم لسانه، على اهللا  وأجراه
  .اإلسالم بنور فاستنار
  : يلي ما البحث نتائج من إليه توصلت ما أهم نفإ وعليه
 األول القرن من النصارى عليه الذي والفكري الثقايف املوروث يه تليس u عيسى رسالة أن: أوالً
  .احلاضر العصر وإىل املسيح مليالد

  : التالية األمور يف ختالفهم وهي
 أهل يدعيه كما إله ال ولرس بشر بأنه وتقول التثليث، ال التوحيد إىل تدعو u عيسى رسالة -١

 .حده به وجتاوزوا فيه ادعوه قول كل من اهللا برأه وكما اإلجنيل،

 الكتاب من شاء مبا تبليغها يف اهللا أيده و تتعداهم، ال إسرائيل لبين خاصة ،uعيسى رسالة -٢
 .  واملعجزات

 .البشر خلق يف للتنوع وإكماالً. تعاىل اهللا قدرة على دليالً أب بال أم من خلق u عيسى -٣

 .الشرائع خامتة وشريعته النبيني، خامت  u حممد ببعثة تبشر u عيسى رسالة -٤

  :اآليت من يظهر u املسيح لرسالة النصارى تضييع :ثانياً
 إىل وحيه وال اهللا كالم ليس جممله يف ،النصارى بيد الذي)  واإلجنيل التوراة(  املقدس الكتاب أن -١

 . وحمرف مبدل جمموع يفتأل هو بل ،يزعمون ممن أحد وال عيسى

 من بأا للجزم صاحلة غري الواقع تطابق عليهم حجة بقية فيه بقيت أنه إال اإلجنيل حتريف رغم -٢
 .اهللا عند

 حد إىل تتوافق أصوهلا يف وغريها، اآلخر واليوم والقدر، املالئكة، يف النصارى عقائد من كثرياً أن -٣
 . عليهم التحريف ودخول املصدر وحدة على يدل مما ن،املسلمو عليه ما مع كبري
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 وهو أمحد بشريعة منسوخ فإنه صح فلو بطالنه، إىل فباإلضافة ضائع جهد املنصرين عمل أن -٤
 .r حممد

 :يتاآل وراء فهم هذا يومنا وإىل u عيسى بعثة من اإلسالم دين على اليهود خطر -٥

 .قام مث صلبوه بأم النصارى آمن حىت u املسيح أمر يف النصارى على التشويش -

  كما والتعذيب ضطهادباال أو وغريه، بولس فعل كما واالحتيال باملكر النصارى دين حتريف -
 .األوىل الدعوة عصر يف الرومان إىل بالوشاية فعلوا

 .اليوم إىل قائماً األمر هذا يزال وال الكتب بتحريف النصارى دين معامل طمس -

 جلى وقد خاصة قومه إىل يبعث نيب فكل سواها اوم وحدها اإلسالم إىل r حممد رسالة عموم: ثالثاً
 :مايلي فيها اهللا

 .والشرائع والكتب الرسائل جلميع ناسخة وشريعته وكتابه رسالته أن -١

 الكتاب من النصارى عند وما والسنة الكتاب من بالدليل قتل وال صلب ما u عيسى أن -٢
 .منصفيهم وأقوال املقدس

 الساعة على عالمة الزمان آخر يف منها يرتل وسوف ،جبسده حياً السماء إىل رفع u عيسى أن -٣
 وقتل الصليب بكسر للنصرانية وإبطاالً لليهود غلبة الدجال املسيح كقتل أعمال، من به يقوم ومبا

 .r كصالته يصلي  إمام خلف والصالة بشريعته باحلكم r حممد نبوة لصدق دايوتأي اخلرتير

 برأه وكما فيه زعمهم اليهود على اهللا رد اكم u بعيسى تتعلق سخرية أو شبهة كل دحض -٤
 .فيه ناملشركو زعم كما النار دخول من
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  : أما أهم التوصيات فهي
 اآلخر مع التقارب أو السماوية، األديان أو إبراهيم، دين أو ،)١(األديان وحدة لدعوة التصدي )١

 . التصدي وسائل بكل
 الدول جاليات يف سواًء األخرى، امللل أتباع بني مياإلسال الدين نشر يف اجلهد من مزيد بذل  )٢

 .الكافرة الدول أقليات أو اإلسالمية
 يف الفاضلة واألخالق احلسنة وباملعاملة والتوجيه بالكلمة احلقيقي بالعمل اإلسالم مساحة نشر  )٣

 .األمم أوساط مجيع
  املنصرين، جهود بذل إىل احلكومية والدوائر واألسرية العلمية األوساط مجيع يف النظر لفت  )٤

 دين بال رجال النصرانية إن: أحدهم قال كما اإلسالم إىل الدعوة يف املسلمني جهد وتقصري
 . رجال بال دين واإلسالم

 وإعالمية وسياسية فكرية جهود من املسلمني أعداء به يقوم ما إىل املسلم الشارع آفاق فتح  )٥
 فهوية ينتسبون الكفر إىل وال ينتمون دينهم إىل ال برزخ يف وجعلهم دينهم، عن الناس لصد

 . مطبقة شريعة بال إسالمية
 وإعالمياً واقتصادياً فكرياً ودعمها السعودية العربية اململكة يف اجلاليات دعوة مبكاتب االهتمام  )٦

 .  مكاتبها أغلب يف الفقر من تشكوا هي فكم
 السنة أهل منهج على التوا والصحف اإلسالمية واإلذاعات القنوات من مزيد إنشاء  )٧

 . واحمللية الرمسية العامل بلغات واجلماعة
 . وسعه حسب كل اإلسالم إىل للدعوة اإلعالم، ووسائل واحملاضرات اخلطب يف الناس توجيه  )٨
 نسخة على نعثر مل هامة عناوين حتمل  رسائل من فكم وترمجة طباعة اجلامعية بالرسائل العناية   )٩

 ! جهدها؟ من املستفيد فمن جامعاا يف وال العامة واملكتبات الفهارس يف ال منها،
 واحمللية، واإلقليمية العاملية املؤمترات وتفعيل والثقايف والفكري السياسي اإلسالمي الصف وحدة )١٠

 .اإلميان أضعف وهذا واالختالف الفرقة لبث والنصارى اليهود جهود مع يتناسب مبا
  العامل يف املبثوثة والشركية الكفرية واألعمال تقداتواملع األفكار مواجهة من مزيد بذل )١١

 . فيها والتشكيك املسلمني عقائد إلضعاف
 .عليها واحملافظة حلمايتها اإلستراتيجية اخلطط ووضع اإلسالم إىل لدعوةل الدينية املؤسسات وضع )١٢
 .إسالمهم ويرجى حباجة هم ممن قلوم للمؤلفة الزكوات دفع )١٣

 يهب أن قومي لبين وينبغي ،هاأنواع بكل اإلسالم على احلرب ئلوسا تتنوع قد وأخرياً  
 والوسائل األساليب، ومتعدد الظامل الزحف ملواجهة ؛واخلمول الدعة إىل الركون يتركوا وأن ،محاسهم

  . واملسلمني  اإلسالم ضد
 .كثرياً تسليماً وسلم جه ج ومن وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وأسلم وأصلي

                                      
 أو للعاملية، الدعوة:مثل جذابه أمساء وتتخذ شعوبه، وإخضاع اإلسالم على القضاء يف النصارى تستغل ماسونية دعوة:األديان وحدة)  ١(

 يف املشتركة القواسم على فلسفتها وتقوم األديان، حوار مسمى حتت وأحياناً اإلبراهيمية، الدعوة أو والنصرانية، اإلسالم بني التوفيق
 .  ٢/١١٧٥امليسرة املوسوعة. واإلسالم النصرانية بني وغريها اآلخر واليوم ورسله ومالئكته باهللا اإلميان
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  لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسا النها أَي١١  ٢١  ﴾.........﴿ي  
  ٣٥٦  ٢٥   ﴿وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا ﴾
  ٢٤٥  ٣٦-٣٥  ﴿وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ ﴾

لِ ﴾﴿وسبِالر هدعب نا منقَفَّيو ابتى الْكوسا منيآت ٨٠  ٨٧   لَقَد  
  ١١٤  ١٠٢  ﴿وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ ﴾

﴾ هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخقَالُوا ات٢٧٤  ١١٦   ﴿و  
  ١٨٦  ١٣٣  حضر يعقُوب الْموت﴾ ﴿أَم كُنتم شهداَء إِذْ

  ٩٩  ١٣٦   ﴾﴿قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا 
﴿ هرِفُونعي ابتالْك ماهنيآت ين٣١٦  ١٤٦   ﴾الَّذ  

كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر ين٣٥٩  ١٦٢-١٦١  إِنَّ الَّذ  
  ٣٢٤  ٢١٤  ﴾وا اَألم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَْ جنةَ أَم حِسبتم أَنْ تدخلُ﴿

﴾اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيآت٢٧  ٢٥٣  ﴿و  
﴾ ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ٣٥٠  ٢٥٥   ﴿اللَّه  

﴾ هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر ن٢٧٢  ٢٨٥  ﴿آم  
 

 ﴿ قبِالْح ابتالْك كلَيلَ عز٩٤  ٣  ﴾ن  
﴾ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ و٣٣٩  ٩-٧   ﴿ه  

﴾لَامالْإِس اللَّه دنع ين١  ١٩   ﴿إِنَّ الد  
  ١٧  ٣٣  ﴿إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا ﴾

  ٢٠  ٣٥   ﴾إِذْ قَالَت امرأَت عمرانَ﴿ 
  ٢٢-٢٠  ٣٦  ﴾فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى ﴿

 ٢٣  ٣٧ ﴿فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ﴾
  ٤٣  ٣٩   ﴾أَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيى ﴿
﴿طَفَاكاص إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يلَائالْم إِذْ قَالَت٢٦  ٤٢   ﴾و  
﴿ كإِلَي يهوحبِ نياِء الْغبأَن نم ك٢٤  ٤٤  ﴾ذَل  

﴾ الْكُفْر مهنى ميسع سا أَح٨٨  ٥٣-٥٢  ﴿فَلَم  
﴿ اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصم٥٠-٤٩   ﴾و    
﴿ مثَلِ آدكَم اللَّه دنى عيسثَلَ ع٤٥  ٥٩  ﴾إِنَّ م  
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ا أَهاٍء﴾﴿قُلْ يوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تت٢٤٧  ٦٤   لَ الْك  

  ٨٩  ٦٧  ﴾ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ﴿
  ٣٦٧  ٧٠  ﴿يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ﴾

-٧٩-٨٠  ٨٢-٨١  ﴿وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ﴾
٢٠٥  

  ٨٦  ٨٥    ﴿ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا ﴾
﴾ كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر ين٣٦١  ٩١   ﴿إِنَّ الَّذ  

  ٣٦٧  ٩٩-٩٨   ﴾قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ﴿
﴾ملْتقُت أَو متم نلَئ٣٤٣  ١٥٨  ﴿و  

لِ النخدت نم كا إِننبر﴿﴾٣٥٧  ١٩٢  ار  
  ٣٥٧  ١٩٤-١٩١  الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا ﴾) ﴿

 
  ٣٦١  ١٠   ﴿إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما ﴾

بِه كرشأَنْ ي رفغلَا ي ٣٤٩  ٤٨  ﴿﴾إِنَّ اللَّه  
  ٢٩٤  ٨٢   ﴾نَ ولَو كَانَأَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآ﴿

﴾كُمنعمجلَي وإِلَّا ه لَا إِلَه ٣٣٩  ٨٧  ﴿اللَّه  
 ﴿ وا بِاللَّهنوا آمنآم ينا الَّذها أَي٩٨  ١٣٦   ﴾ي  

  ٣٥٨  ١٤٥   ﴿إِنَّ الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ ﴾
هلسرو ونَ بِاللَّهكْفُري ين٣٠٩  ١٥١   ﴾﴿إِنَّ الَّذ  
﴾ميرلَى مع هِملقَوو مبِكُفْرِه١١٥  ١٥٩-١٥٦   ﴿و  

    ١٦٤   ﴿ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ﴾
  ٣٤٩  ١٦٨   ﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا﴾

﴾ ينِكُمي دلُوا فغابِ لَا تتلَ الْكا أَه٤٩  ١٧٢-١٧١  ﴿ي  
  

﴾ كُميند لَكُم لْتأَكْم مو٣  ﴿الْي    
﴿ ميثَاقَهم هِمقْضا ن٢٨١  ١٣  ﴾فَبِم  

  ٢٤٧  ١٤  ﴿ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى ﴾
  ٢٦٩  ١٥  ﴾يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا ﴿

  ٢٠٣  ١٧  مِسيح ﴾﴿لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْ
  ١٠  ١٩  ﴿يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا ﴾

  ٣٦١  ٣٦  ﴿ إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ﴾
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﴾ ورنى ودا هيهاةَ فروا التلْنزا أَن٧٦  ٤٤   ﴿إِن  

ى ابيسبِع ملَى آثَارِها عنقَفَّيو﴿﴾ مير٢٧٣  ٤٦  نِ م  
  ٣٦٧  ٥٩   ﴾قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ هلْ تنقمونَ  ﴿
  ٣٢٢ ٦٧  ﴾واللَّه يعصمك من الناسِ ﴿

  ٢٥  ٧٥  ﴿ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ ﴾
  ٢٠٥  ٧٨-٧٠  ﴾لَقَد أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ ﴿ 

  ٢٩٤  ٨٣   ا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ﴾﴿وإِذَا سمعو
﴾ ميرم نى ابيسا عي ٧٩  ١١٠  ﴿إِذْ قَالَ اللَّه  

﴾ ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّه١٤٦  ١١٩-١١٦  ﴿و  
 

﴾ابتالْك ماهنيآت ين٣٦٣  ٢٠   ﴿الَّذ  
  ٣٤٣  ٣٨  ﴾وما من دابة في الْأَرضِ ﴿

﴾ اللَّه نائزي خدنع ٣٣٤  ٥٠  ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم  
﴾ هادبع قفَو رالْقَاه وه٢٦١  ٦١  ﴿و  

  ٢٧٧  ١٤٨   ﴿قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا ﴾
  ٢٤٦  ١٦٤  ﴿ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ﴾

 
  ٣٥٣  ٢٠-١٩   ويا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ﴾﴿
  ٩٩  ٤٠  ﴾إِنَّ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا واستكْبروا عنها﴿

  ٤٥٥  ٤٣  ﴿ونودوا أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها﴾
﴾ اتاومالس لَقي خالَّذ اللَّه كُمب١١  ٥٤  ﴿إِنَّ ر  

﴾هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر ٩١  ٥٩    ﴿لَقَد  
  ٩١  ٦٥  ﴿وإِلَى عاد أَخاهم هودا﴾

  ٩١  ٧٣  ﴿وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحا ﴾
  ٩١  ٨٥  ﴿وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا ﴾

  ٣١٢  ١٠٧   ﴿فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هي ثُعبانٌ﴾
صأَنْ أَلْقِ ع﴿﴾لْقَفت يفَإِذَا ه ٣١٢  ١١٧  اك  

  ٢٧٣  ١٤٥  ﴾الْأَلْواحِ في لَه وكَتبنا﴿
﴾بِيولَ النسونَ الربِعتي ين٨١  ١٥٨-١٥٧   ﴿ الَّذ- 

٣٠٩  
﴾ منِي آدب نم كبذَ رإِذْ أَخ٨  ١٧٣-١٧٢  ﴿و  
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    ١٨٠   ﴾وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها ﴿

﴾ةاعنِ السع كأَلُونس٣٤١  ١٨٧   ﴿ ي  
 

  ٣٥٩  ١٧  ﴿ما كَانَ للْمشرِكني أَنْ يعمروا ﴾
﴾ اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَت١٥٦  ٣٠  ﴿و  
﴾ مهانبهرو مهاربذُوا أَحخ٣١   ﴿ات    

  ١٤١  ٣٣    ﴾الْهدىهو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِ﴿
﴾قَاتافنالْمو نيقافنالْم اللَّه دع٣٦٠  ٦٨  ﴿و  

 
﴾ ئَاتيوا السبكَس ينالَّذ٣٦١  ٢٧  ﴿و  

  ٢٤٣  ١٠٣   ﴿ ثُم ننجي رسلَنا والَّذين آمنوا﴾
 

﴾ هِمبلَى روا عكَذَب ينلَاِء الَّذؤ٣٤٨  ١٨   ﴿ه  
﴾ كا إِلَييهوحبِ نياِء الْغبأَن نم لْك٣٢٥  ٤٩  ﴿ت  

﴿كَتحةٌ فَضمقَائ هأَترام٦٧  ٧١  ﴾و  
 ﴿موي أْتلَا ي كَلَّمت فْسإِلَّا ن ٩١  ١٠٥  ﴾ بِإِذْنِه  

 
﴿يقدا الصهأَي فوس٢٦  ٤٦  ﴾ي  
﴿قَب نا ملْنسا أَرمالًا وإِلَّا رِج ك٢٨  ١٠٩  ﴾ل  

 
﴾ ادمٍ هكُلِّ قَول٢٧٢  ٧  ﴿و  

  ٢٦١  ١١-١٠  ﴿سواٌء منكُم من أَسر الْقَولَ﴾
﴾ كزِلَ إِلَيا أُنمأَن لَمعي ن٣٥٦  ٢٦-١٩   ﴿أَفَم  

 
  ١٠  ٤  ﴿وما أَرسلْنا من رسولٍ ﴾

حلَا تلُ﴾﴿ومعا يملًا عغَاف اللَّه نب٣٤٠  ٤٣-٤٢   س  
  ٣٤٤  ٤٨  ﴿يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ ﴾

﴾ ذئموي نيرِمجى الْمرت٣٦١  ٥٠-٤٩   ﴿ و  
 
 

﴾ نيعمأَج مهدعولَم منهإِنَّ ج٣٥٨  ٤٤-٤٣   ﴿و  
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﴿ب لَقَدوا ودباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْن١  ٣٦  ﴾ع  
﴿ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْس٣٤٢  ٣٨  ﴾و  

﴾اتاومي السا فم دجسي لَّهل٢٥٧  ٤٩  ﴿و  
  ٢٠٣  ٥١ ﴾وقَالَ اللَّه لَا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ﴿
﴿كببِيلِ رإِلَى س عاد  ةكْم٣٦٦  ١٢٥  ﴾بِالْح  

 
﴾هدبى بِعري أَسانَ الَّذحب١٢٥  ١   ﴿س  
﴾هرطَائ اهنمأَلْز انسكُلَّ إِن٣٤٦  ١٤-١٣   ﴿و  

﴾ فِْسهني لدتها يمى فَإِندتنِ اه٢٤٦  ١٥  ﴿م  
  ٢٧٢  ٥٥  ﴿وآتينا داوود زبورا﴾

﴿ نِ اجقُلْ لَئ﴾الْجِنو سالْإِن تعم٢٩٤  ٨٨  ت  
 ٢٠٨ ١١١  ﴾وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَدا﴿

 
﴾كُمبر نم ققُلِ الْح٣٦١  ٢٩   ﴿و  

﴾نيرِمجى الْمرفَت ابتالْك عضو٣٤٦  ٤٩  ﴿و  
لُوا الصمعوا ونآم ينإِنَّ الَّذ ﴿﴾اتح٣٥٤  ١٠٨-١٠٧   ال  

 
  ٧١  ٧ ﴾يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلَامٍ﴿
﴿  ي غُلَامكُونُ لى يأَن ب٤٣  ٨  ﴾قَالَ ر  

﴾ ميرابِ متي الْكف اذْكُر٤٩  ١٧-١٦    ﴿و  
  ٣١  ١٨   ﴾قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ ﴿ 

﴿ا أَنمولُ قَالَ إِنس٢٦  ١٩  ﴾ا ر  
 ﴿ كبقَالَ ر ك٥٢  ٢١   ﴾قَالَ كَذَل  

  ٥٥  ٢٢   ﴾فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا﴿
  ٣٦  ٢٤ ﴾فَناداها من تحتها أَلَّا تحزنِي﴿
﴿ لَةخبِجِذْعِ الن كي إِلَيزه٣٦  ٢٥    ﴾و  
﴿شالْب نم يِنرا تا فَإِمد٣٦  ٢٦   ﴾رِ أَح  
﴿لُهمحا تهمقَو بِه ت٣٨  ٢٧  ﴾فَأَت  

﴾لَةخإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماَءه٥٧  ٢٩-٢٣   ﴿فَأَج  
 ﴿ابتالْك انِيآت اللَّه دبي ع٣٦  ٣٠ ﴾قَالَ إِن  
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لُهمحا تهمقَو بِه ت٦١  ٣٢-٢٧  ﴾﴿فَأَت  

  ٢٢٤  ٣٦ ﴾وربكُم فَاعبدوه  وإِنَّ اللَّه ربي﴿
﴿ قلَ الْحقَو ميرم نى ابيسع ك١٥٤  ٣٥-٣٤  ﴾ذَل  
 ١١٩ ٥٧   ﴾ورفَعناه مكَانا عليا  ﴿
﴿هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ ك٢٦  ٥٨  ﴾أُولَئ  

 ﴾نيقتالْم رشحن مو٣٤٤  ٨٦-٨٥  ﴿ي  
قَالُوا اتا﴾ ﴿ولَدو نمحذَ الر٢٢٤  ٩٣-٨٨  خ  

 
  ٣٤٤  ١٦-١٤  ﴿إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا﴾ 

﴾ كُميدعا نيهفو اكُملَقْنا خهن٦٩  ٥٥  ﴿م  
  ٣٤٤  ١٠٣-١٠٢   ﴾يوم ينفَخ في الصورِ﴿

  ٣٥٠  ١٠٩  ﴿يومئذ لَا تنفَع الشفَاعةُ ﴾
﴾ هلَيع ابفَت هبر اهبتاج ٢٤٦  ١٢٢  ﴿ثُم  

 
  ٢٠٣  ٢٢ ﴾لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا ﴿

  ٩١  ٢٥   ﴿وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ﴾
  ٢٦٠  ٢٧-٢٦  ﴿وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا ﴾

﴿ (لَمعي ﴾ يهِمدأَي نيا ب٣٥٠  ٢٨   م  
  ٣٠  ٩١  ﴾والَّتي أَحصنت فَرجها ﴿

﴾ وجأْجمو وجأْجي تحى إِذَا فُتت٣٥٩  ٩٩-٦٩  ﴿ ح  
    ١٠١  ﴾إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى ﴿
  ٧٦  ١٠٧  ﴾وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً﴿

 
  ٣٤٥  ٢-١  أَيها الناس اتقُوا ربكُم﴾ ﴿يا

﴾ هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَان٣٦١  ١٩   ﴿ه  
  ٦١  ٣٨   ﴾إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا ﴿

  ٣٢٩  ٧٠   ﴿أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماِء ﴾
 ني مطَفصي لًا ﴾﴿اللَّهسر كَةلَائ٢٥٩  ٧٥ الْم  

 
﴿ لَالَةس نانَ مسا الْإِنلَقْنخ لَقَد٥٤  ١٤-١٢  ﴾و  
  ٣١  ٥٠     ﴾وجعلْنا ابن مريم وأُمه آيةً ﴿
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  ٨  ١١٥    ﴿أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا ﴾

 
﴿ كونأْتلَا يوقبِالْح اكثَلٍ إِلَّا جِئْن٦٦  ٣٣  ﴾بِم  

 
﴾نيالْأَم وحالر لَ بِهز٢٦١  ١٥٩-١٩٣   ﴿ن  

 
﴾مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحج١٠٣  ١٤  ﴿و  

  ٣٤٤  ٨٩   ﴿من جاَء بِالْحسنة فَلَه خير منها﴾
 

﴿ابِوتلَ الْكلُوا أَهادج٢  ٤٦  ﴾ لَا ت  
 

  ٢٩٤  ٣-١  ﴾غُلبت الروم) ١(امل ﴿ 
  ٨  ٣٠  ﴿فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا﴾

 
﴾توالْم لَكم فَّاكُموت٢٦١  ١١  ﴿قُلْ ي  

 
    ٧  ﴾اقَهم وإِذْ أَخذْنا من النبِيني ميثَ﴿

﴾ ابزونَ الْأَحنمؤأَى الْما رلَم٣٢٤  ٢٢  ﴿ و  
  ٣٠  ٣٣  ﴾ويطَهركُم تطْهِريا ﴿

﴾ دا أَحأَب دمحا كَانَ م١٣٢  ٤٠  ﴿م  
  ٣٢٣  ٤٥  ﴾يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ﴿

  
      ٢٨   افَّةً للناسِ﴾﴿وما أَرسلْناك إِلَّا كَ

 
﴿اتاومرِ السفَاط لَّهل دم٢٦٠  ١   ﴾الْح  
  ٧٥  ٢٤  ﴾وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها ﴿

 
  ٣٤٣  ٥١  ﴿ونفخ في الصورِ ﴾

  ٣٤٣  ٥٣-٥٢  ﴿قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا ﴾
ف مهاجوأَزو ملَالٍ﴾﴿ه٣٥٥  ٥٦  ي ظ  
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﴾نيلَصخالْم اللَّه ادب٣٥٦  ٤٣-٤٠   ﴿إِلَّا ع  
 

  ٣٤٩  ١٠   ﴿ قُلْ يا عباد الَّذين آمنوا﴾
﴾ فُسفَّى الْأَنوتي ١١٩ ٤٢  ﴿اللَّه 

  ٣٤٢  ٦٨   ﴿ونفخ في الصورِ﴾
 

بر اللَّه كُمذَل ﴿﴾ ٣١٠  ٦٢   كُم  
 

﴿ هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْت٢٩٥  ٤٢  ﴾لَا ي  
 

  ١١  ١١   ﴿لَيس كَمثْله شيٌء ﴾
  ٩١  ١٣  ﴿شرع لَكُم من الدينِ ﴾

﴾ اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشبا كَانَ لم٢٧٢  ٥١  ﴿و  
 

  ٩١  ٤٥  ﴾من أَرسلْنا من قَبلك واسأَلْ﴿
  ١٥١  ٦٦-٥٧  ﴾ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا ﴿

  ٣٥٤  ٧٢   ﴿وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها﴾
﴾مهرس عمسا لَا نونَ أَنبسحي ٢٦١  ٨٠  ﴿أَم  

 
ورٍ عبِح ماهنجوزو ك٣٥٥  ٥٤  نيٍ﴾﴿كَذَل  
﴾ توا الْميهذُوقُونَ ف٣٥٥  ٥٦  ﴿ لَا ي  

 
  ٩٦  ٣٠   ﴿قَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا﴾

 
﴾ امرالْح جِدسالْم لُنخد٢٩٤  ٢٧  ﴿لَت  

﴾ ولُ اللَّهسر دمح٩٨  ٢٩   ﴿م  
 

  ٢٩٤  ١٨-١٧   يان ﴾﴿إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّ
﴾ منهجقُولُ لن مو٣٥٨  ٣٠  ﴿ي  
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﴾ سالْإِنو الْجِن لَقْتا خم٨  ٥٦    ﴿و  
 

  ٣٢٢  ٤-٣  ﴿وما ينطق عنِ الْهوى ﴾
 

﴾عدي موي مهنلَّ عو٣٤٣  ٨-٦   ﴿ فَت  
  ٢٩٤  ١٧  الْقُرآنَ للذِّكْرِ ﴾﴿ولَقَد يسرنا 

 ٣٢٨ ٤٩ ﴿إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ﴾

 
﴾ا فَانهلَيع ن١٤٤  ٢٧-٢٦ ﴿كُلُّ م  

﴾ انجوز ةهكُلِّ فَاك نا ميهِم٣٥٤  ٥٢    ﴿ ف  
 

  ٣٤٥  ٦-١   ﴿إِذَا وقَعت الْواقعةُ﴾
  ٣٥٤  ٢٢-٢١  طَيرٍ مما يشتهونَ ﴾﴿ولَحمِ 

  ٣٥٩  ٤٤-٤١  ﴿وأَصحاب الشمالِ﴾
  ٣٦٠  ٥٦-٥١  ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ﴾﴿

 
﴿ ملَى آثَارِها عنقَفَّي ٧٦  ٢٧  ﴾ثُم  

 
﴾وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه و٢٤-٢٢  ﴿ه    

 
﴿ ميرم نى ابيسإِذْ قَالَ ع٦٩  ٦  ﴾و  
﴿ولَهسلَ رسي أَرالَّذ و١٤١  ٨ ﴾ه  

  ٢٩٨  ١٤   ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا﴾
 

﴾تتع ةيقَر نم نكَأَي٣٤٨  ٨  ﴿و  
 

  ٢٥  ١٢  ﴿ومريم ابنت عمرانَ ﴾
  ٢٦٠  ٦   نَ اللَّه ما أَمرهم ﴾﴿لَا يعصو
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  ٣٣٠  ٢   ﴿ الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ﴾
  ٣٤٣  ٢٤  ﴿هو الَّذي ذَرأَكُم في الْأَرضِ ﴾

 
﴾هابتك يأُوت نا مأَم٣٤٧  ٢٥  ﴿و  

  ٣٢٢  ٤٦-٤٤  ﴿إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ ﴾
 

﴾ اثدالْأَج نونَ مجرخي مو٣٤٤  ٤٣   ﴿ ي  
 

  ٣٢٢  ١٥   ﴿إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا ﴾
 

﴾ قَري سف لَكَكُما س٣٦٠  ٤٧-٤٢  ﴿م  
 

  ٣٥٥  ١٩  ﴿ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ ﴾
 

موا﴾ ﴿يفكَةُ صلَائالْمو وحالر قُوم٢٥٨  ٣٨  ي  
 

  ٣٤٢  ٧-٦  ﴿يوم ترجف الراجِفَةُ ﴾ 
 

 ﴾ تركُو سم٣٤٦  ١٤-١  ﴿إِذَا الش  
 ﴾ ترشح وشحإِذَا الْو٣٤٤  ٥ ﴿و  

﴾ ترشن فحإِذَا الص٣٤٧  ١٠  ﴿و  
اَء مش نمل﴿﴾ يمقتسأَنْ ي كُم٣٣٠  ٢٩-٢٨  ن  

 
 ﴾ نيظافلَح كُملَيإِنَّ ع٣٤٧  ١٢-١٠  ﴿و  

 
  ٣٤٠  ٦-٤  ﴿ أَلَا يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ ﴾

 
﴾ ينِهمبِي هابتك يأُوت نا م٣٤٧  ١٢-٧  ﴿فَأَم  

 
  ٢٧٢  ١٩-١٦  ﴿بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا﴾
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  ٣٦٠  ٧-٦  ﴿لَيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ ﴾ 
﴾مهابا إِين٣٤٧  ٢٦-٢٥  ﴿ إِنَّ إِلَي  

 
  ٣٥٨  ٢٠-١٩  ﴿والَّذين كَفَروا بِآياتنا ﴾ 

 
  ٨٤  ٣-١   والزيتون ﴾ ﴿والتنيِ

       
  ٢٥٨  ٤  ﴿ تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها ﴾

 
  ٣٦٣  ٤-٢  ﴿رسولٌ من اللَّه يتلُو صحفًا ﴾

  ٣٦٢  ٦  ﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ﴾ 
 

  ٣٤٥  ٨-١  لْأَرض زِلْزالَها ﴾  ﴿إِذَا زلْزِلَت ا
 

﴿دأَح اللَّه و١٩٧  ٤-١   ﴾قُلْ ه  
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  ١٧٨ »ركوعه مت فقد ثالثا العظيم ريب سبحان ركوعه يف العبد قال إذا«
 ١٤٩  »تعبد كانت ما أمة كل تتبع مؤذن أذن القيامة يوم كان إذا«
 ٣٥٦ » نصرانيا أو يهوديا مسلم كل إىل وجل عز اهللا دفع القيامة يوم كان إذا« 
 ٧٢ » راٍء أَنت ما كأحسنِ آدم رجالً فرأيت الكعبة، عند الليلةَ أُرانِي« 
 ٣٦٢ » هرم ورجل أمحق ورجل أصم رجل القيامة يوم حيتجون أربعة«
»دهأَش هاللَّ رسول أَنالذي فإنه ه جِدجِيلِ يف نولُ وأنه اِإلنسالذي الر رشب ى بِهيس٩٧ ع 
»ا وسلم عليه اهللا صلى النيب اطَّلَعنلَيع نحنو ذَاكَرتونَ ما فقال نذَاكَرقالوا ت  ـذْكُر١٢٩ ن 

 ٢٣   اجلرية مع األقالم فجرت اقترعوا
 ١١٨ » النشور وإليه أماتنا ما بعد أحيانا الذي هللا احلمد«
 ٢٦١ » واألرض السموات فاطر وإسرافيل وميكائيل جربيل رب اللهم« 
 ٢٥٨ » الْقُدسِ بِروحِ أَيده اللهم«
 ١٤٤ » نيب وبينه بيين ليس مرمي بابن الناس أوىل أنا«
 ٨٨ » لعالت إخوة األنبياءو واآلخرة الدنيا يف مرمي بن بعيسى الناس أوىل أنا« 
 ٣٤٣ » الْقَبر عنه ينشق من وأَولُ الْقيامة يوم آدم ولَد سيد أنا« 
 ٣٢٨ »القيامة يوم اهللا خصماء أنتم« 
»كُمونَ إِنورشحفَاةً ماةً حرلًا ع٣٤٤ » غُر 
 ٩٣ » واإلجنيل بالتوراة آمنوا أم أجل من والنصارى اليهود ذبائح أحلت إمنا«
 ٢٦١ »جناح ستمائة له جربيل رأى أنه«
 ٨٣ » طينته يف لَمنجدلٌ السالَم عليه آدم وان النبِيني لَخاتم اللَّه عبد اين
 ٣٥٢ » والْعشي بِالْغداة مقْعده عليه عرِض مات إذا أَحدكُم إِنَّ« 
 ٣٥٤ »الغابر الدري الكوكب تتراءون كما فوقهم من الغرف أهل يتراءون اجلنة أهل إن«
 ٣٦٠ » ملة وسبعني اثنتني على دينهم يف تفرقوا الكتاب أهل إن«
 ٣٦١ » مجرة قدميه أمخص يف توضع لرجل القيامة يوم عذابا النار أهل أهون إن«
 ٣٢٩ »  القدر الفق أكتب وما فقال اكتب له فقال القلم اهللا خلقه شيء أول إن«
 ٢٩ »  ملَكًا مدرجته على له اهللا فَأَرصد أُخرى قَرية يف له أَخا زار رجلًا أَنَّ«
 ٢٦٢ »  االخشبني عليهم أطبق ان شئت ان«
  »  أب غري من خلق عبدا أرنا : قالوا»  وكلمته اهللا عبد عيسى إن« 
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 ١٢٥  » القيامة يوم قبل إليكم راجع وإنه ، ميت مل عيسى إن«
 ١٤٥ »  املسلمون عليه ويصلى يتوىف مث سنة أربعني الدجال قتل بعد يبقى عيسى أن«
 ٣٤٨ » ذلك بين ثُم والسيئَات الْحسنات كَتب اللَّه إِنَّ«
 ٣٤٨ » ويستره كَنفَه عليه فَيضع الْمؤمن يدنِي اللَّه إِنَّ«
 ٨ كُنـت  شـيءٍ  مـن  األرض يف ما لك أَنَّ لو عذَابا النارِ أَهلِ لأَهون يقول اللَّه أن«
 ٣٥٥ » يشتهي كما وشبابه ووضعه محله كان اجلنة يف الولد اشتهى إذا املؤمن إن«
 ١٩٥ »  امسا وتسعني تسعة هللا إن«
»مهجأو اه اجِهِمرِيلُ هجِبو كع٢٥٨ » م 
 ٣٥٧ » آدم أبوكم هذا فيقال ذريته فتراءى آدم القيامة يوم يدعى من أول« 
 ٧٢  » ينطف الشعر سبطُ آدم رجلٌ فإِذا بالكعبة أَطوف نائم أنا بينا« 
 ٣٥٩ » تبصران عينان هلا القيامة يوم النار من عنق خترج« 
»لُكُمقَاتت ودهلَّطُونَ الْيسقُولَ حىت عليهم فَتي رجيا الْح ملسهذا م يودهـي  يائر١٣٨ و 
 ٩٣ قرياطـا  فـأعطوا  عجـزوا  مث العصر صالة إىل فعملوا اإلجنيل اإلجنيل أهل أويت مث«
 »ى ثُمعدى يارصقَالُ النمن هلم فَي متونَ كُندبع٢٠٩ »ت 
»قَالُ ثُمي ضِلي لْأَربِتأَن كتري ثَمدرو ككَترب ذئموأْكُلُ فَيةُ تابصمن الْع ةانم١٤٣ » الر 
 »ثُم فَخنورِ يف يفال الص هعمسي دى إال أَحغا أَصيتل فَعرا ويت٣٤٢  »ل 
 ٣٥٤ » فيهما وما آنيتهما ذهب من وجنتان فيهما وما آنيتهما فضة من جنتان«
 ٣٥٦ » باملكاره اجلنة وحجبت بالشهوات النار حجبت«
 ٢٦٠  »نور من املالئكة خلقت«
 »مرانَ ابنةُ مرمي نسائها خريع ، ٣٣ »  خدجيةُ نسائها وخري 
 ٣٥٦ » شيئا به تشرك ال اهللا تعبد قال اجلنة دخلت عملته إذا عمل على دلين«
 »ذَكر النيب r ًيوما ي بنيالناسِ ظَهر الَ املسيح٧٢ » الدج 
 ٢٦٠ »األفق بني ما ساد وخلقه صورته يف جربيل رأى«
 ٦٨ » . كَالَّ: قَالَ سرقْت؟: عيسٰى لَه فَقَالَ. يسرِق رجالً مريم ابن عيسى رأَٰى« 
 ١١٥ » سنة وثالثني ثالث بن وهو مرمي بن عيسى رفع«
 »رِضع لَياُء عبِيٰى فَإِذَا. اَألنوسم برض نالِ مجالر .هكَأَن نالِ موَءةَ رِجن٧٣  .»ش 
»ترِضع لَيع مالنيب فأجد الْأُم رمةُ معه ي٣٤٩ » الْأُم 
 ٢٦٠ » لهورس وكُتبِه وملَائكَته بِاللَّه تؤمن أَنْ قال الْإِميان عن فَأَخبِرنِي«
 ١٣٧ » الدجالُ ووراَءه فَيفْتح الْباب افْتحوا السلَام عليه عيسى قال انصرف فإذا«
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 ١٣٩ »لأَحد يدان لَا يل عبادا أَخرجت قد إين عيسى إىل اهللا أَوحى إِذْ كَذَلك هو فَبينما«
 ١٣٧ » الْبيضاِء الْمنارة عند فَينزِلُ مريم بن الْمِسيح اهللا بعثَ إِذْ كَذَلك هو فَبينما«
 ٩٤ » نوفل، بن ورقة إىل به فانطلقت فؤاده يرجف خدجية إىل r النيب فرجع«
 ٣٢٥ » الكلم جوامع أعطيت بست األنبياء على فضلت«
 ١٠٦ » وروحه اهللا كلمة هو أحدا مونتعل هل فيقول بالشفاعة عيسى فيأتون« 

 ٣٥٠ » الْأَنبِياِء وخاتم اللَّه رسول أنت حممد يا فَيقُولُونَ فَيأْتوني« 
 ١٣٨ » واملدر واحلجر الشجر أن حىت أصحابه ويهزم الدجال فيقتل«
 ٣٥١ » النبِيونَ وشفَع الْملَائكَةُ شفَعت وجل عز اهللا فيقول«
 ٧٠ » . مهرودتينِ بين. دمشق شرقي الْبيضاِء الْمنارة عند فَينزِلُ«
  » الصغري النهر اجلدول هو قال سريا حتتك ربك جعل قد وجل عز قوله يف
 ٣٢٣ »    القرآن يف صفته ببعض التوراة يف ملوصوف إنه واهللا أجل قال«
 ٣٤١ » السائلِ من بِأَعلَم عنها الْمسئُولُ ما قال اعةالس عن فَأَخبِرنِي قال«
 ٩٤ مـن  أتضحك فقال فضحكت اإلجنيل من آية له ابن فقرأ النجاشي عند كنت قال«
 ٣٥٣ » رأت عني ال ما الصاحلني لعبادي أعددت تعاىل اهللا قال«
 ٣٥٤ » عام ةمائ مسرية اجلنة يف شجرة قال طوىب وما رجل له قال«
 ١٤٨    » اهللا فلقاه حجته عيسى يلقى قال«
 ٣٤٢ »فيه ينفَخ قَرنٌ«
 ٨٦ »  فاختلفوا احلق من شريعة على كلهم قرون عشرة وآدم نوح بني كان«
 ٧٥  »..بعدي نيب ال وأنه نيب خلفه نيب هلك كلما األنبياء تسوسهم إسرائيل بنو كانت«
»باهللا كَت يرقَادقِالْ ملَائأَنْ قبل خ لُقخي اتاومالس ضالْأَر٣٢٩ » و 
 ٧٠ » يولَد حني بإصبعيه جنبيه يف الشيطانُ يطعن آدم بين كلُّ«
 ٣٥ »  وابنها مريم إِالَّ أُمه، ولَدته يوم الشيطَانُ يمسه آدم بنِي كُلُّ« 
 ٣٢ »  عمرانَ بنت مرمي إالّ النساء من يكملْ ومل كثري، الرجال من كَملَ« 
»فكَي متلَ إذا أَنزبن ن ميرم يكُمف كُمامإِمكُم ون١٣٠ »م 
»فكَي متلَ إذا أَنزبن ن ميرم يكُمف كُمأَم١٣٦ » و 
 ٣٥٨ » مزيد من هل وتقول فيها يلقى جهنم تزال ال«
 ١٣٦ » الْقيامة يومِ إىل ظَاهرِين الْحق على يقَاتلُونَ أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا«
 ٨٢ »  ضلوا وقد يهدوكم لن فإم شيء عن الكتاب أهل تسألوا ال«
 ٢٠٩ »  مريم بن النصارى أَطْرت كما تطْرونِي لَا« 
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 ٣٠٩ »  ثالثني من قريبا ابونكذ دجالون يبعث حىت الساعة تقوم ال« 
 ١٣٨ » الْمسلمونَ فَيقْتلُهم الْيهود الْمسلمونَ يقَاتلَ حىت الساعةُ تقُوم لَا«
 ٣٥٦ » نصرانِيا أو يهوديا النار مكَانه وجل عز اهللا أَدخلَ اال مسلم يموت الَ«
 ٣٤٤ » الْقَرناِء الشاة من الْجلْحاِء للشاة يقَاد حىت الْقيامة يوم أَهلها إىل الْحقُوق لَتؤدنَّ« 
 ١٥٢ » ) واردون هلا أنتم جهنم حصب اهللا دون من تعبدون وما إنكم( نزلت ملا« 
 ٣٤٧ » هلَك إال يحاسب أَحد ليس«
 ٣٤٢ » شهرا أَربعونَ قال أَبيت قال يوما ربعونَأَ قال أَربعونَ النفْختينِ بني ما«
 ١٠١ » أوتيت الَّذي كانَ وإنما البشر عليه آمن مثْلُه ما اعطي إال نيب األنبياِء من ما«
 ٢٢  يولد حني الشيطان يمسه إال مولود آدم بين من ما« 
 ٨٣ مـن  جئتم ومبن بكم مرحبا هذه يزن ما مرمي بن يف ونتقول ما على هؤالء يزيد ما«
 ١٩ »...u عمران ابن موسى على يب أسري ليلة مررت« 
»تررلَةَ ملَي رِيلَى بِي أُسى عوسنِ مانَ برمع هلَيع الَم٧٣ . » الس 
 ٩٧ السـيئة ب جيـزئ  وال باألسواق سخاب وال غليظ وال فظ ال اإلجنيل يف مكتوب«
 ٣٦٠ » النار من مقعده فليتبوأ كذبا علي تعمد من«
 ٣٤٥ » عينٍ رأي كَأَنه الْقيامة يومِ إىل ينظُر أَنْ سره من« 
 ٤٦ »  ورسوله عبده حممدا وأن ، له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن شهد من« 
 ٣٥١  ديثاحل... النداَء يسمع حني قال من
 ٣٤٥ » التامة الدعوة هذه رب اللهم النداء يسمع حني قال من« 
 ٣٦١ » ركبتيه إىل النار تأخذه من ومنهم كعبيه إىل النار تأخذه من منهم«
 ٣٥٩ » جهنم حر من جزءا سبعني من جزء آدم بن يوقد اليت هذه ناركم« 
 ١٥٣ » والقمر سالشم رؤية يف تضارون هل قال القيامة يوم ربنا نرى هل«
 ٣٥٨ » خريفا سبعني منذ النار يف به رمى حجر هذا«
 ٣٦٢ » نصراين وال يهودي األمة هذه من أحد يب يسمع ال بيده حممد نفس والذي« 
 ١٤٢ » ليثنينهما أو معتمرا أو حاجا الروحاء بفج مرمي بن ليهلن بيده نفسى والذي«
 ١١٦ » عدلًا حكَما مريم ابن فيكُم ينزِلَ أَنْ لَيوشكَن بيده نفِْسي والَّذي«
 ١٢٩ » مقِْسطًا حكَماr مريم بن فيكُم ينزِلَ أَنْ لَيوشكَن بيده نفِْسي والَّذي«
 »هإِنو لْمة لَعاعلسولُ قَالَِ لزى نيسنِ عاب ميرم نلِ ممِ قَبوي ةامي١٣٠ » الْق 
 ٨ » دينِهِم عن فَاجتالَتهم الشياطني أَتتهم وإِنهم كُلَّهم حنفَاَء عبادي خلَقْت وإِني« 
  »  عيسى وآخرهم موسى إسرائيل بين أنبياء وأول« 
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 ١٣٥ » الصليب فَلَيكِْسرنَّ عادلًا حكَما مريم بن لَينزِلَن واهللا«
 ١٤٣ » عليها يسعى فال الْقلَاص ولَتتركَن...  وفيه مريم بن لَينزِلَن واهللا«
 ٩٣  »بِناصيته آخذٌ أنت شيٍء كل شر من بِك أَعوذُ والْفُرقَان والْإِنجِيلِ التوراة ومنزِلَ«
 ١٣٦ املالئكـة  تصـرف  مث أحد دبر يرتل حىت املدينة مهته املشرق قبل من املسيح يأيت«
»رشحيوم الناس ي ةاميضٍ على الْقاَء أَرضياَء بفْرع ةصكَقُر يق٣٤٤ » ن 
 ٣٥٨ » يديك يف واخلري وسعديك لبيك فيقول آدم يا تعاىل اهللا يقول« 
 ٣٥٥ » أَبدا تسقَموا فال تصحوا أَنْ لَكُم إِنَّ مناد ينادي«
 ٣٤٠  » رشحه يف أَحدهم يغيب حىت(  الْعالَمني لرب الناس يقُوم يوم«
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 جريرالطربي إبن ١٧
  حجر ابن ٧١
 كثري ابن ١٨
  داود ابو ٩٤

  اخلدري سعيد ابو ١٤٩
  االشعري موسى ابو ٣٢
  هريرة ابو ٢٩
 األشعري أبواحلسن ٢٨

  املراغي امحد ١١٩
  تيمية بن امحد ١٠
 حنبل بن أمحد ٣٤

  ديدات أمحد ١٢١
  شليب أمحد ١١٩
  السدي امساعيل ١٤٧

   مالك بن أنس 
 عازب بن الرباء ٥٩
 اهللا عبد بن جابر ٧٣

  عمرو بن اجلارود ٣٢٠
 احلكمي حافظ ٩

 النيسابوري احلاكم ٨٣
  اسيد بن حذيفة ١٢٩
  البصري احلسن ٦٧
  املؤمنني أم خدجية ٩٤
 الكلىب دحية ٢٧

  أنس بن الربيع ١١٩
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  املسيب بن سعيد ١١٥
 جبري بن سعيد ٥٨

  قطب سيد ١٢٢
 أوس بن شداد 

  الشنقيطي ٣٨
  الشهرستاين ١٦٢
 الشوكاين ٩٥

  الفوزان فوزان بن صاحل ١٣٤
  الطحاوي ١٣٢
  املؤمنني أم شةعائ ٢٦٠
 شهر بن عامر ٩٤

  داود األحد عبد ٢٣٧
  املناوي الرؤوف عبد 

 السعدي الرمحن عبد ٢٣
 عباس بن اهللا عبد ١٧
 عمر بن اهللا عبد ٧٢
 عكرمة ٥٤
  حزم ابنعلي  ٢٦

   األشقر مرع ١٣٧
 العيين ١٠١
 الرازي الدين فخر ٢١
  عياض القاضي ٧٢
 قتادة ٤٤

 جرب جماهدبن ١١٠
 السفاريين حممد ٣٤
  الشوكاين حممد 

  الغزايل حممد ١١٩
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  القرطيب حممد ٢٠
  إسحاق بن حممد ٥٢
 البخاري إمساعيل بن حممد ٨

  عثيمني بن حممد ١٤٥
 الترمذي عيسى بن حممد ١٤٨

 اجلوزية قيم بن حممد ٩
  رضا رشيد حممد ١١٩
 عبده حممد ١١٩
  وجدي فريد حممد ١٦٢
  مرجان جمدي دحمم ٦٣

 األلباين الدين ناصر حممد ١٢٦
 اآللوسي حممود ٢١

 شلتوت حممود ١١٩
  النيسابوري احلجاج بن مسلم ٢٩

 بوهندي مصطفي ١٣٣
  جبل ابن معاذ ١١٥
 املهدي ١٣٦
 النجاشي ٨٣

  مسعان بن النواس ١٣٧
 النووي ١٣٢
 نوفل بن ورقة ٩٤

 منبه بن وهب ١٠٥
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  أريوس أتباع  ٩٠

   األرثوذكس ٤٠

   األقباط ٣٢٠

   الربوتستانت ٤٠

  اجلهمية ١٣٢

 احلواري 

   أبيون فرقة ٩٠

   الشمشاطي بولس فرقة ٩٠

  الكاثوليك ٤٠

  اوس 

  املعتزلة ١٣٢

  الوثنية 
 ن األديا وحدة ٣٧٢

  اليعقوبية ١٦١
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 اإلسكندرية ١٧٥

 أصبهان ١٣٩

 طربية حبرية ١٣٩

 الشام بالد ١٣٦

 حلم بيت ٥٧

 دمشق ٧٠

 الفاتكان ١٧٣

 الروحاء فج ١٤٢

 فلسطني ٨٤

 القدس ٢١

 لد ١٣٧

 املدينة ١٣٦

  مقدونية  ١٧٥
  الناصرة ٥٦
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  اإلحتاد ١٦١
  اآلحاد أحاديث ١٢٣

  األخشبني 
  األمخص ٤٦
  األسفار ٨٤

 األسقف ١٧٤
  أشخاص 

  األقانيم ١٦٥
 واملدر الوبر ١٣٩
 البخت ١٣٩
  البشارة ٤٤

  البطريك ١٧٤
   التطابق ١٠
 التعارض ١٠
  اجلمان ٧٠

 احلسان ١٣٧
 احلكمة ١١٢
 احللول ١٦١

 الراهب 
  الزلقة ١٣٩
 ساج ١٣٨
  البيت سدانة ٢٢

 الشماس ١٧٤
 الصحاح ٢٢

 الطب ١٠٧
 الطواغيت ١٥٣
  الصريح العقل ١٠

  الطبيعة علم ١١١
 الكالم علم ١٣٥
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  العمش ١٠٦
       الغلو ٣٥

  الفئام ١٤٣
 فخذ ١٤٣
  فرسى ١٣٩
 الفلسفة ١٠

 الفلك ١٦١
  القرعة ٢٣
  قسيس 

  القالص ١٤٣
  الكاردينال ١٧٤
   الكنيسة ٦٠
 الكهنة 

  والناسوت الالهوت ١٦٢
 اللقحة ١٤٣
 املادة ١١١

   مدر 
 املسانيد ١٣٧

 املصراعان 
 املطران ١٧٤
 املكاشفات ١٠

  امللة ١٣٠
  مهرودتني ٧٠
  امليتافيزيقا 

 النغف ١٣٩
  الوثنية  ٦٣

 يتهارجون ١٤٣
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، الطحاوية العقيدة شرح،الدمشقي العز ايب بن حممد بن علي بن علي القاضي االمام: العز ايب ابن )١
 الثانية، الرسالة،الطبعة مؤسسة(،االرناؤوط شعيب و التركي احملسن عبد بن عبداهللا.د :حتقيق

    مكرر).م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 حجازي أمحد. د والنصارى، اليهود جوبةأ يف احلياري هداية اجلوزية، قيم ابن اإلمام: القيم ابن )٢

 ). للتراث الريان دار( السقا،
 الزرعي، بكر أيب بن حممد) والدواء الداء(  الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف اجلواب: القيم ابن )٣

 .بريوت – العلمية الكتب دار

 حسن بن علي:يقحتق، الشيطان مصايد يف اللهفان اغاثة اجلوزية، قيم ابن الدين مشس: القيم ابن )٤
 ).هـ١٤٢٤ رجب، االوىل الطبعة، اجلوزي ابن دار(، االثري احلليب احلميد عبد بن علي بن

زاد املعاد يف هدي خري العباد، ، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية: ابن القيم )٥
 - اإلسالمية مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار ( عبد القادر األرناؤوط  -شعيب األرناؤوط : حتقيق

  ).م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٧الطبعة  الرابعة عشر، ، الكويت –بريوت 
 ).الروضة( غرب، حممد زينهم حممد. د والنصرانية، تيمية،اإلسالم ابن األمام: تيمية ابن )٦
 وعصام الرومي، صهيب أبو: حتقيق النبوات، كتاب تيمية، ابن الدين تقي الشيخ: تيمية ابن )٧

 ). م٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢ األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة(  احلرستاين، فارس
(  احلميد، عبد حسن علي حتقيق العبودية، تيمية، بن عبداحلليم بن امحد الدين تقي: تيمية ابن )٨

 ).م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥الرابعة الطبعة املغين، دار

 نمل الصحيح اجلواب تيمية، ابن احلليم عبد أمحد الدين تقي العباس أيب اإلسالم شيخ: تيمية ابن )٩
 الطبعة الرياض، الفضيلة، دار(  وآخرون األملعي، ناصر بن حسن بن علي. د املسيح، دين بدل

 ). م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ الثانية، الطبعة العاصمة، دار(وطبعة). م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ األوىل،
 الطبعة الرياض، مطابع( اإلسالم، شيخ فتاوى جمموع تيمية، بن أمحد اإلسالم شيخ: تيمية ابن )١٠

 ). هـ،١٣٨٢ ،األوىل
 ابن بترتيب حبان ابن صحيح، البسيت التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد: حبان ابن )١١

  .)م١٩٩٣ - هـ١٤١٤،الثانية الرسالة،بريوت،الطبعة مؤسسة(،األرنؤوط شعيب: حتقيق بلبان،
دار الفكر، ( أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ،ذيب التهذيب، : ابن حجر )١٢

  ).م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤لبنان، الطبعة  األوىل،  - بريوت
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 البخاري، صحيح شرح الباري فتح العسقالين، حجر بن علي بن أمحد احلافظ اإلمام :حجر ابن )١٣
 األوىل، الطبعة الرياض، السالم، دار(. )بريوت املعرفة، دار(، اخلطيب الدين حمب: حتقيق

 ).م٢٠٠٠ - هـ١٤١٢
 واألهواء امللك يف الفصل الظاهري، األندلسي حزم بابن عروفامل أمحد علي حممد أيب: حزم ابن )١٤

 - هـ١٤٢٠ الثانية، الطبعة لبنان، - بريوت العلمية، الكتب دار( الدين، مشس أمحد والنحل،
 ).  م١٩٩٩

 قرطبة، مؤسسة( حنبل، بن أمحد اإلمام مسند، الشيباين عبداهللا أبو حنبل بن أمحد: حنبل ابن )١٥
 ).مصر

  والنهاية البداية الدمشقي، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أيب: فظاحلا: ابن كثري  )١٦
- هـ١٤٢٦ االوىل: الطبعه بريوت، – لبنان حزم، ابن دار والنشر، للطباعه املعارف مؤسسة(

 ).م٢٠٠٥

 أمين واملالحم، الفنت يف النهاية الدمشقي، كثري بن إمساعيل الفداء أبو احلافظ األمام :كثري ابن )١٧
 ). م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣األوىل، الطبعة القاهرة، الثقايف، املكتب(  شعبان، صاحل

 تفسري الدمشقي، القرشي كثري بن إمساعيل الفداء أبو الدين، عماد احلافظ األمام:كثري ابن )١٨
دار ( طبعة وكذلك ،) م١٩٩٠ -  هـ١٤١٠الثانية، الطبعة بريوت، اجليل، دار( العظيم، القرآن

 ). هـ ١٤٠١الفكر، بريوت، 
 عواد بشار. د: حتقيق ماجه، ابن سنن القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو احلافظ :ماجه ابن )١٩

: بتحقيق وكذلك) م١٩٩٨ - هـ١٤١٨األوىل الطبعة لبنان، – بريوت اجليل، دار( معروف
 ). األوىل الطبعة مصر، -  القاهرة للتراث، الريان دار(  الباقي عبد فؤاد حممد

 لبنان، – بريوت صابر، دار(  العرب لسان مكرم، بن حممد الدين مجال الفضل أيب: منظور ابن )٢٠
 ).م١٩٩٠ – هـ١٤١٠ األوىل الطبعة

 اخلزار هاين دار( الكتاب، أهل من حوار الوفا، أبو الرحيم عبد حممد الباحث:الوفا أبو )٢١
 ). م٢٠٠١ -  هـ١٤٣٣ األوىل، للنشر،الطبعة

 عبيد عزت: حتقيق داود أيب سنن السجستاين، األشعث بن سليمان داود أبو اإلمام: داود أبو )٢٢
) م١٩٩٧ -  هـ١٤١٨ األوىل لبنان،الطبعة – بريوت حزم، ابن دار  السيد وعادل الدعاس،

 السعودية، - املكية واملكتبة بريوت، - الريان ومؤسسة جدة، القبلة، دار( عوامة حممد: حتقيق
 ).م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األوىل الطبعة

 ). العريب الفكر دار(  النصرانية، يف حماضرات زهره، أبو حممد ماماإل: زهره أبو )٢٣
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 احلميد، عبد علي حسن علي السالم، عليه حممد عن واإلجنيل التوراة تقول ماذا ديدات، أمحد )٢٤
 ). م١٩٩٠ -  هـ١٤١٠ األوىل، الطبعة اجلوزي، ابن دار( عثمان، وليد ترمجة

 .الكنائس اداحت يف النفائس كرت بأثينا، الالهوت األستاذ )٢٥
 الثالثة، الطبعة األردن، للنشر، النفائس دار(  والقدر، القضاء األشقر، سليمان عمر. د األشقر )٢٦

 ). م١٩٩٥ - هـ١٤١٥
 دار( األشقر اهللا عبد سليمان حممد: إختصار القدير، فتح من التفسري زبدة الشوكاين،: األشقر )٢٧

 ) .م١٩٩٩ - هـ٥/١٤٢٠.  ط الرياض، - املؤيد

 هت١٤١٨ السابعة، الطبعة النفائس، دار(  الصغرى، القيامة األشقر، سليمان عمر. د: األشقر )٢٨
 ). م٩٩٧ - 

 هـ١٤١٥ السادسة، الطبعة النفائس، دار(  الكربى، القيامة األشقر، سليمان عمر. د: األشقر )٢٩
 ). م١٩٩٥ - 

 لعاشرة،ا الطبعة النفائس، دار( األبرار، املالئكة عامل األشقر، سليمان عمر. د: األشقر )٣٠
 ). م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

 الطبعة األردن، النفائس، دار( والرساالت، الرسل األشقر، اهللا عبد سليمان عمر. د: األشقر )٣١
 ). م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٣ عشر، الثانية

 ).  ٢٠٠٤األوىل، الطبعة النافذة، مكتبة( والصليب، اإلجنيل العراقي، داود األحد عبد: األشوري )٣٢
 مكتبة( اهلند، وأديان واملسيحية اليهودية دراسات األعظمي، محنالر ضياء حممد. د: األعظمي )٣٣

 ). م٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢ األوىل، الطبعة الرياض، الرشد،
 والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح اآللوسي، السيد الدين شهاب الفضل أيب: اآللوسي )٣٤

 وكذلك) م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ لبنان، -  بريوت الفكر، دار( العرب، حسني حممد املثاين،
 )بريوت - العريب التراث إحياء دار(  طبعة

 ). والتوزيع للنشر كنوز( سعادة، خليل. د ترمجة السقا، حجازي أمحد. د برنابا، إجنيل )٣٥
 األوىل، الطبعة دمشق، التعليم، دار(  النصرانية، والعقائد اجلديد العهد البار، علي حممد. د: البار )٣٦

 ). م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧
 األوىل الطبعة( النصرانية، والعقائد اجلديد العهد يف معاصرة دراسات البار، علي مدحم. د:البار )٣٧

 .)م٢٠٠٦ – ه١٤٢٧

 األوىل، الطبعة قتيبة، دار( واألناجيل، القرآن بني النصرانية العقيدة الباش، حسن: الباش )٣٨
 / ). ٢٠٠١ - هـ١٤٢١

 ). األطفال قرية( املسيح، حياة بايلي، ج برايان. د: بايلي )٣٩
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 املختصر الصحيح املسند اجلامع اجلعفي البخاري إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو اإلمام:البخاري )٤٠
( الناصر ناصر بن زهري حممد: حتقيق)  البخاري صحيح( وأيامه وسننهr اهللا رسول أمور من
  )اجليل دار طبعة وكذلك هـ١٤٢٢ األوىل الطبعة لبنان، – بريوت النجاة، طوق دار

 لبنان، املعارف، دار( احلديثة، املعارف ضوء يف املقدسة الكتب دراسة بوكاى، موريس: بوكاى )٤١
 ). م١٩٧٧ سبتمرب، الربعة، الطبعة

 والنشر، للطباعة الطليعة دار(  القرآن، تفسري يف املسيحي التأثري بوهندي، مصطفي. د: بوهندي )٤٢
 ). ٢٠٠٤ األوىل، الطبعة بريوت،

مد بن عيسى الترمذي، الشمائل احملمدية واخلصائص اإلمام احلافظ أبو عيسى حم: الترمذي )٤٣
دار الغرب ( بشار عواد . د: ماهر ياسني فحل، وإشراف: ، حتقيق)سنن الترمذي ( املصطفوية

دار ( سيد بن عباس اجلليمي : وكذلك بتحقيق)  م ٢٠٠٠اإلسالمي،  بريوت، الطبعة األوىل 
 ) م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل 

 ميديا، ماستر شركة واجلمع لتعريب( العلماء، من جمموعة املقدس، للكتاب التطبيقي التفسري )٤٤
 ). مصر - القاهرة

 اجليزة، -  مصر النافذة، مكتبة( النصرانية، الديانة يف الوثنية العقائد ،التنري طاهر حممد: التنري )٤٥
 ).٢٠٠٥ األوىل، الطبعة

 -  هـ١٤٠٢(  منها، اإلسالم وموقف الصلبو التثليث عقيدتا تورى، يونس: تورى )٤٦
 ). هـ١٤٠٣

 األوىل، الطبعة النافذة، مكتبة(  ،) بشر اإلجنيل يف املسيح( اهللا هو املسيح هل جاد، ممدوح: جاد )٤٧
 ) . م٢٠٠٦

 الكتاب دار(  األبياري إبراهيم:  حتقيق التعريفات، اجلرجاين، علي بن حممد بن علي: اجلرجاين )٤٨
 ).هـ١٤٠٥ األوىل  عةالطب بريوت -  العريب

 طاهر:  حتقيق واألثر، احلديث غريب يف النهاية اجلزري، حممد بن املبارك السعادات أبو:اجلزري )٤٩
 ).م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩  بريوت العلمية، املكتبة( الطناحي حممد حممود - الزاوى أمحد

 -  هـ١٤٠٦ األوىل، الطبعة الثقافة، دار(  واألديان، اإلنسان جعفر، كمال حممد. د: جعفر )٥٠
 ). م١٩٨٥

 األديان يف امليسرة املوسوعة ، ومراجعة وختطيط اشراف اجلهين محاد بن مانع. د: اجلهين )٥١
 ). هـ١٤١٨ الثالثة، الطبعة العاملية، الندوة دار( املعاصرة، واألحزاب واملذاهب

 لطبعةا دمشق، القلم، دار( التثليث، إىل التوحيد من النصرانية احلاج، أمحد حممد. د: احلاج )٥٢
 ).م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ الثانية،
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: حتقيق، ري املستدرك على الصحيحنيحممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابو: احلاكم )٥٣
  ). م١٩٩٠ - هـ ١٤١١، ، الطبعة األوىلدار الكتب العلمية، بريوت(مصطفى عبد القادر عطا،

 الطبعة دمشق، القلم، دار (التاريخ، عرب يهودية مكايد امليداين، حبنكة الرمحن عبد:حبنكة )٥٤
 ).م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ السادسة

   والسنة، الكتاب ضوء يف مرمي بن عيسى احلبيب، صاحل بن اهللا عبد بنت منرية. د:احلبيب )٥٥
 ). م١٩٨٧ -م١٩٨٦(

 اخلالصة حزبون، يوحنا اخلوري موسكو، مطران أفالطون الذكر السعيد العالمة: حزبون )٥٦
 ). النور منشورات(  األرثوذوكسية، والتعاليم العقائد أخص يف الشهية

 دار(  حالق، حسن بن صبحي حممد القبول، معارج احلكمي، أمحد بن حافظ الشيخ: احلكمي )٥٧
  ). م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ األوىل، الطبعة اجلوزي، ابن

 القاهرة، اجلوزي، ابن دار( املقارنة، دراسة - واألديان اإلسالم حلمي، مصطفى. د:  حلمي )٥٨
 ). عقيدة: قسم م،٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ األوىل، الطبعة

 االوىل، الطبعة الزمان، دار(املعاصرة، واملذاهب والفرق االديان احلمد، شيبة عبدالقادربن: احلمد )٥٩
 ) .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣

 الطبعة خزمية، ابن دار( واملذاهب، والفرق األديان يف رسائل احلمد، إبراهيم بن حممد: احلمد )٦٠
 ). م٢٠٠٦ -  هـ١٤٢٧األوىل،

 هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة خزمية، ابن دار( العقيدة، يف رسائل احلمد، إبراهيم بن مدحم: احلمد )٦١
 ). م١٩٩٧ - 

 ).بريوت – الفكر دار(  ، البلدان معجم احلموي، اهللا عبد بن ياقوت: احلموي )٦٢

  األقطار، خرب يف املعطار الروض احلمريي، املنعم عبد بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو:احلمريي )٦٣
 ). م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية  الطبعة  لبنان - بريوت اجليل، ردا( 

 - دمشق دار(  أحداث وحتليل وقائع عرض القرآين القصص اخلالدي، صالح. د: اخلالدي )٦٤
 ). م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩/ ١.  ط بريوت، الشامية الدار

 عجيبة،  أمحد املسيحي، اخلالص )٦٥

 األضواء مكتبة(  والنصرانية، اليهودية ياناألد يف دراسات اخللف، العزيز عبد سعود.د: اخللف )٦٦
 ). م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥ الرابعة، الطبعة الرياض، السلف،

 والدكتور اهللا رمحت الشيخ العالمة بني الكربى املناظرة خليل، القادر عبد حممد. د: خليل )٦٧
 ). م١٩٩٠ -  هـ١٤١٠ الثانية، الطبعة الصفا، مطابع( فندر، القسيس

 ). ١٩٨٤ الثامنة الطبعة املصرية، النهضة مكتبة( املسيحية، األديان مقارنة شليب، أمحد. د )٦٨
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 محص -  سورية اإلرشاد، دار( وبيانه، الكرمي القرآن إعراب الدرويش، الدين حمي. أ: الدرويش )٦٩
 ).  م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ اليمامة، ودار كثري ابن ودار

 ). م٢٠٠٦ األوىل، بعةالط العربية، اآلفاق دار( الوحدانية، دويدار، بركات. د: دويدار )٧٠
 ). القاهرة -  مصر الفضيلة، دار(  اجلوهري، علي ترمجة/  ديدات أمحد: ديدات )٧١
 دار( اجلوهري علي  ترمجة ،واإلفتراء احلقيقة بني املسيح صلب مسألة ،ديدات أمحد :ديدات  )٧٢

 ).القاهرة الفضيلة،

 املسيحية، النيل مكتبة( يد،سع ابراهيم شاكر ترمجة أساسية، عقائد دمياري، دونالد. د: دمياري )٧٣
 ).القاهرة

: حتقيق النبالء، أعالم سري ذيب اهللا، عبد أبو الذهيب قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد: الذهيب )٧٤
 ).م١٩٩١ - هـ١٤١٢، األوىل الطبعة بريوت،، الرسالة مؤسسة( وآخرون، األرناؤوط شعيب

 الكتب دار( الغيب، مفاتيح الكبريأو فسريالت الرازي، التميمي عمر بن حممد الدين فخر: الرازي )٧٥
 ).م٢٠٠٠ هـ١٤٢١ األوىل الطبعة بريوت، العلمية،

 الثانية، الطبعة األوائل،(  اإلسالم، ظهور منذ املسيحية واملذاهب الفرق رستم، سعد: رستم )٧٦
 ). م٢٠٠٥

 أم معةجا مطابع( النصرانية، من تيمية ابن موقف زامل، اهللا عبد الرمحن عبد مرمي. د: زامل )٧٧
 ). م٩٩٧ - هـ١٤١٧ القرى،

(  شليب عبده اجلليل عبد.د: حتقيق وإعرابه، القرآن معاين الزجاج، ابراهيم اسحاق أبو: الزجاج )٧٨
 ). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ األوىل بريوت،الطبعة الكتب، عامل

 عةالطب لبنان، الفكر، دار( القرآن علوم يف العرفان مناهل الزرقاين، العظيم عبد حممد:الزرقاين  )٧٩
 ).م١٩٩٦ - هـ١٤١٦ األوىل

 أبو حممد:القرآن،حتقيق علوم يف الربهان الزركشي، اهللا عبد بن ادر بن حممد:الزركشي  )٨٠
 ).م١٣٩١ بريوت املعرفة، دار(  إبراهيم الفضل

 البجاوي حممد علي:  حتقيق احلديث، غريب يف الفائق الزخمشري، عمر بن حممود: الزخمشري )٨١
 مشس إبراهيم بتحقيق وكذلك)  الثانية الطبعة ، لبنان -  املعرفة دار( مإبراهي الفضل أبو حممد - 

 ).  م١٩٩٦ هـ١٤١٧ األوىل الطبعة لبنان، العلميه،بريوت الكتب دار الدين

 مكتبة(  املسيحي، اإلميان وأساسيات حقائق سالمه، نكلس:  ترمجة/  سربول. ك. ر: سربول )٨٢
 ). القاهرة -  مصر املنار،

 ).األوىل الطبعة القاهرة، هادف، دار( سلفيه، دراسة املسيح ،رسرو رفاعي :سرور )٨٣

 ). القاهرة األسقفية، للكنيسة والنشر التأليف دار(  العامل، أديان سعد، حبيب:سعد )٨٤
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 الدوحة، - قطر الثقافة، دار( والتوراة، األربعة األناجيل يف دراسة السعدي، حممد: السعدي )٨٥
 ). م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الثانية، الطبعة

 كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري السعدي، ناصر بن الرمحن عبد الشيخ العالمة:لسعديا )٨٦
 - هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة الكويت، الضاحية، اإلسالمي، التراث إحياء مجعية( املنان،
 ).م١٩٩٧

 األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع ،/ د احلنبلي السفاريين حممد الشيخ العالمة: السفاريين )٨٧
 ). م١٩٩١ -  هـ١٤١١الثالثة، الطبعة بريوت، اإلسالمي، املكتب( األثرية،

 األوىل، الطبعة النافذة، مكتبة( القبور، وحياة األرواح السقا، حجازي أمحد. د: السقا )٨٨
 ).م٢٠٠٩

 دار( املندوب سعيد القرآن،حتقيق علوم يف اإلتقان السيوطي، عبدالرمحن الدين جالل: السيوطي )٨٩
 ).م١٩٩٦ -  هـ١٤١٦ األوىل الطبعة لبنان، الفكر،

 القاهرة، احملمدية، الطباعة دار(  مقارنة، دراسة النصرانية الشتيوي، رجب حممد. د: الشتيوي )٩٠
 ). م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ األوىل، الطبعة

 ايضاح يف البيان أضواء، الشنيقيطي اجلنكي املختار حممد بن االمني حممد الشيخ:الشنقيطي )٩١
 العلمية الكتب دار(عبدالعزيزاخلالدي، حممدبن:آياته وخرج وصححه ضبطه بالقرآن، القرآن
 ).م ٢٠٠٣-  هـ١٤٢٤ االوىل، الطبعة، لبنان – بريوت

 اهلالل، ومكتبة دار( والنحل، امللل الشهرستاين، الكرمي عبد بن حممد الفتح أيب:الشهرستاين )٩٢
 ). هـ ١٤٠٤ بريوت، املعرفة، دار(، كيالين سيد حممد:  حتقيق وكذلك ،) م١٩٩٨

 ).النهار دار( وتطورها نشوؤها احلية األديان صعب، أديب: صعب )٩٣

 اىل اخلالفات رد يف اخللق على احلق ايثار الصنعاين، الوزير إبراهيم بن حممد اإلمام: الصنعاين )٩٤
 دار( ،وآخرون صاحل حسني مصطفى امحد:احملقق التوحيد، اصول من احلق املذاهب
  )       م١٩٨٥-هـ١٤٠٥اليمنية،

 آي تأويل عن البيان جامع هـ،٣١٠ سنة املتوىف الطربي جرير بن حممد جعفر أيب: الطربي )٩٥
/  اللطيف عبد حممد/  حممد عادل حممد/  البكري الرزاق عبد أمحد ،) الطربي تفسري(  القرآن
 ). م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥ األوىل، الطبعة السالم، دار( مرسي، حممود

 الثانية، الطبعة( املقارنة، دراسة األناجيل ومجع لسنةا مجع منهجية طه، علي عزية. د: طه )٩٦
 ). م١٩٩٦ - هـ١٤١٧

 ). بالقاهرة األنصار دار( واإلسالم، النصرانية الطهطاوي، امساعيل حممد املستشار: الطهطاوي )٩٧
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 الطبعة القلم، دار( األديان، مقارنة يف امليزان الطهطاوي، عزت حممد املستشار: الطهطاوي )٩٨
 ). م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األوىل،

 للثقافة القبلة دار( صحتها، وشروط السماوية الكتب طويلة، السالم عبد الوهاب عبد: طويلة )٩٩
 -  هـ١٤١٠ الطباعة، ستة الطبعة دمشق، القرآن، علوم مؤسسة السعودية، اإلسالمية،

١٩٩٠.( 
 الطبعة السالم، دار( العامل، واية املنتظر املسيح طويلة، السالم عبد الوهاب عبد: طويلة )١٠٠

 ). م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥ السادسة،
 للطباعة الطليعة دار( وتطوراا، العربية املسيحية العايب، صاحل باحلاج سلوى. د: العايب )١٠١

 ). ١٩٩٨ أكتوبر الثانية، الطبعة لبنان، -  بريوت والنشر،
 عليه املسيح من والنصارى اليهود موقف العبادي، حممد بن حامد بنت سارة. د العبادي )١٠٢

 ). م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ األوىل، الطبعة الرشد، مكتبة(  م،السال
 طيبة دار( األربعة، األناجيل يف والتناقص التحريف العبادي، حممد حامد بنت سارة. د: العبادي )١٠٣

 ). م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤الطبعةاألوىل، العزيزية، -  املكرمة مكة اخلضراء،
 اإلسالم بني القيامة يوم/ ألديانوا العقيدة موسوعة الباري، عبد اهللا فرج. د: الباري عبد )١٠٤

 ).٢٠٠٤ األويل، الطبعة العربية، األفاق دار( واليهودية، واملسيحية
 للنشر، كنوز( ا، واملعترف املرفوضة األناجيل نقد القادر، عبد ممتاز حممد. د: القادر عبد )١٠٥

 ). م٢٠٠٦ األوىل، الطبعة
 على الرد يف واجلماعة السنة أهل جمنه احملسن، عبد حممد بن الراضي عبد. د: احملسن عبد )١٠٦

 ). م١٩٩٥ -  هـ١٤١٥ الثانية، الطبعة والنشر، للطباعة احلديثة الفاروق(  النصارى،
 على الرد يف واجلماعة السنة أهل منهج احملسن، عبد حممد بن الراضي عبد.د: احملسن عبد )١٠٧

 مكرر). يدةعق: قسم م،١٩٩٥ -  هـ١٤١٥الثانية، الطبعة احلديثة، الفاروق( النصارى،
 امللك مركز(  الغرب، لدى الدينية املعتقدات احملسن، عبد حممد الراضي عبد.د: احملسن عبد )١٠٨

 ). م٢٠٠١ - هـ١٤٢١ األوىل، الطبعة اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل
    واالختالف، االتفاق نقاط األخرى واألديان اإلسالم الوهاب، عبد أمحد لواء: الوهاب عبد )١٠٩

 ). عابدين - اجلمهورية شارع ٨(  اإلسالمي تراثال مكتبة( 
 مسائل تقرير يف ومكانتها القرآن يف العقلية الداللة عبيدات، نوفان الكرمي عبد.د: عبيدات )١١٠

 ). عقيدة: قسم م،٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠األوىل، الطبعة النفائس، دار( اإلسالمية، العقيدة
 دار(  التوحيد، كتاب على املفيد القول ني،العثيم صاحل بن حممد العالمة الشيخ فضيلة: العثيمني )١١١

 ). هـ١٤٢٤ حمرم، الثانية، الطبعة السعودية، اجلوزي، قيم ابن
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 سبيل إىل اهلادي االعتقاد ملعة شرح العثيمني، صاحل بن حممد العالمة الشيخ فضيلة: العثيمني )١١٢
 - هـ١٤١٢ ،األوىل الطبعة طربية، مكتبة(  الرحيم، عبد بن املقصود عبد بن أشرف الرشاد،
 ). م١٩٩٢

 سيد كالم من الصاحلني رياض شرح العثيمني، صاحل بن حممد الشيخ فضيلة: العثيمني )١١٣
 ). هـ١٤١٦ املعذر، شارع الرياض، الوطن، دار( املرسلني،

 فهدبن: وترتيب مجع العثيمني، صاحل حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى جمموع: العثيمني )١١٤
 ) م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ الثانية الطبعة للنشر لثرياا دار( السليمان، ناصرابراهيم

 واملذاهب االديان يف الفقاري،املوجز اهللا عبد بن وناصر ، العقل الكرمي عبد ناصر. د:العقل )١١٥
 ). م١٩٩٢ - هـ١٤١٣األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر احلميصي دار( املعاصرة،

 مكتبة( املقدس، الكتاب صحة حول بطرس زكريا القس مع الكربى املناظرة بكر، أبو عالء )١١٦
 ). م٢٠٠٧ -  هـ١٤٢٨ األوىل، الطبعة وهية،

 دمشق، -  سورية احلكمة، دار(  عيسى، إىل شعيب من األنبياء رسالة عمر، أمحد عمر: عمر )١١٧
 ). هـ١٤١٨ -  م١٩٩٨ األوىل، الطبعة

 ).٢٠٠٧ يناير، الرابعة، الطبعة للطباعة، الياس( التوضيحية، باخللفيات اجلديد العهد )١١٨
 دار( البخاري، صحيح شرح القارئ عمدة العيين، أمحد بن حممود حممد أيب الدين بدر: عيينال )١١٩

  ). بريوت العريب، التراث إحياء دار(  وكذلك) الفكر
 ). املعمدانية النشر دار(  دله، جريس العش ترمجة املالئكة، غراهم، بيلي. د: غراهم )١٢٠
 أبو اإلجنيل، بصريح عيسى إلهلية اجلميل الرد الغزايل، حممد بن حممد حامد أيب األمام: الغزايل )١٢١

 ). م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ األوىل، الطبعة بريوت، العصرية، املكتبة( السلفي، اهللا عبد
 مكتبة الكرمي، القرآن يصورها كما املسيحية أصول الفاضلي، علي داوود. د: الفاضلي )١٢٢

 ).املعارف
 اهلداية، مكتبة( االعتقاد، صحيح إىل رشاداإل الفوزان، اهللا عبد بن فوزان بن صاحل. د: الفوزان )١٢٣

 ). م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ الثانية، الطبعة البيضاء، الدار
 حممد تقدمي احمليط، القاموس أبادي، الفريوز يعقوب بن حممد الدين جمد العالمة :أبادي الفريوز )١٢٤

 -هـ١٤١٧ األوىل الطبعة لبنان، - بريوت العريب، التراث إحياء دار( املرعشلي الرمحن عبد
 )م١٩٩٧

 طويق، دار( يونس، سورة يف االعتقاد أصول القحطاين، اهللا عبد بن حممد بنت قذلة:  القحطاين )١٢٥
 ).م ٢٠٠٣ – هـ١٤٢٤ األوىل الرياض،
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 ،)القرطيب تفسري( القرآن ألحكام القرطيب،اجلامع األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد أيب: القرطيب )١٢٦
 ). م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ لبنان، - بريوت يب،العر الكتاب دار(  املهدي، الرزاق عبد

 واألوهام الفساد من النصارى دين يف مبا اإلعالم القرطيب، بكر أيب بن أمحد بن حممد: القرطيب )١٢٧
 ).هـ١٣٩٨ القاهرة العريب، التراث دار( السقا حجازي أمحد: حتقيق اإلسالم، حماسن وإظهار

  احلمصي أمحد القرآن، ظالل يف الرمحن قصص )١٢٨

 -  هـ١٤١٢ عشر، السابعة الطبعة الشروق، دار(  القرآن، ظالل يف قطب، سيد: قطب )١٢٩
 ). م١٩٩٢

 ). م٢٠٠٦ السادسة، الطبعة مبصر، املقدس الكتاب دار( املقدس، الكتاب )١٣٠
 - هـ١٤١٤ األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة( املؤلفني، معجم كحالة، رضا عمر: كحالة )١٣١

 ). م١٩٩٣
 نزول تواتريف مبا اهلندي،التصريح الكشمريي شاه انور حممد احملدث العصر إمام:الكشمريي )١٣٢

- هـ١٤٢٦، السادسة الطبعة القاهرة، -السالم دار( ابوغدة، الفتاح عبد:املسيح،،حتقيق
 ).م٢٠٠٥

 عليه عيسى نزول ينكر من مزاعم يف عابرة نظرة الكوثري، زاهد حممد اإلمام األستاذ:الكوثري )١٣٣
 م،١٩٤٣ - هـ١٣٦٢األوىل، الطبعة مصر، مجهورية طباعة،لل اجليل دار(  اآلخرة، قبل السالم
 ). م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨الثانية، الطبعة

 الطربي منصور بن احلسني ابن اهللا هبه القاسم أيب احلافظ العامل اإلمام الشيخ :الاللكائي )١٣٤
 الصحابة وإمجاع الكتاب من واجلماعة السنة أهل عند االعتقاد أصول شرح الاللكائي،
 احلرمني مؤسسة( الغامدي، محدان بن سعيد بن أمحد الدكتور:  حتقيق بعدهم، نم والتابعني
 )م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ الثامنه الطبعة اخلرييه،

 ).م٢٠٠٤ الثانية، الطبعة النافذة، مكتبة( إله، أم إنسان املسيح مرجان، جمدي حممد. د: مرجان )١٣٥
 دار اجليل، دار) (مسلم صحيح( املسمى الصحيح اجلامع النيسابوري احلجاج بن مسلم :مسلم )١٣٦

 الكتب، عامل دار: الناشر( الباقي عبد فؤاد حممد: بتحقيق وكذلك) بريوت اجلديدة، اآلفاق
 ).الرياض

 دار( واجلماعة، السنة أهل عند الكربى اإلنطالقة معامل املصري، اهلادي عبد حممد: املصري )١٣٧
 .)هـ١٤١٣ السابعة الطبعة الرياض، الوطن،

 والتوزيع، للنشر الشروق دار( التفاسري، القرآن يف ومرمي عيسى الدينية، ساتللدرا امللكي املعهد )١٣٨
 ).  األردن عمان،
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 أحاديث من الصغري اجلامع شرح القدير فيض املناوي، الرؤوف عبد حممد العالمة: املناوي )١٣٩
 ). م٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢لبنان، - بريوت العلمية، الكتب دار( النذير، البشري

 رضوان حممد. د:  حتقيق التعاريف، مهمات على التوقيف املناوي، لرؤوفا عبد حممد: املناوي )١٤٠
 ).هـ١٤١٠ األوىل الطبعة دمشق، -بريوت الفكر، دار، املعاصر الفكر دار( الداية

 األوىل، الطبعة بالرياض، السالم دار(  ،) النصرانية(  املسيحية مري، ساجد األستاذ: مري )١٤١
 ). م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

 أم جامعة( الصابوين، علي حممد الشيخ: حتقيق الكرمي، القرآن معاين النحاس، جعفر أيب:النحاس )١٤٢
  م١٩٨٨ -  هـ١٤٠٩ األوىل، الطبعة القرى،

 الكنائس جممع( املقدس، الكتاب قاموس الالهوتيني، ومن اإلحتصاص ذوي األساتذة من خنبة )١٤٣
 ).م١٩٧١ الثانية، الطبعة األدىن،بريوت، الشرق يف

 حسن: حتقيق الكربى، النسائي سنن النسائي، شعيب بن أمحد الرمحن عبد وأب اإلمام: النسائي )١٤٤
  الطبعة لبنان، – بريوت الرسالة، مؤسسة( األرنؤوط شعيب وإشراف شليب املنعم عبد

 ).م٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢األوىل

  الباري، عبد اهللا فرج النصارى، عاملية دعوى نقض )١٤٥

 الصحيح على النووي شرح النووي، فشر بن حيي زكريا أيب الدين حمي اإلمام: النووي )١٤٦
 ). م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥األوىل، الطبعة احلجاز، طريق السعودية، الرشد، مكتبة( مسلم،

 لبنان، -  بريوت العلمية، الكتب دار(  احلق، إظهار اهلندي، الرمحن خليل بن اهللا رمحة: اهلندي )١٤٧
 ). هـ١٤٢٤ -  م٢٠٠٣ الثانية، الطبعة

 الرابعة الطبعة اجلوزي، ابن دار( الساعة، الوابل،اشراط يوسف عبداهللا يوسف: الوابل )١٤٨
 ).  هـ١٤٢٧ حمرم والعشرون،

 لبنان، -  بريوت حزم، ابن دار( املؤلفني، معجم تكملة يوسف، رمضان خري حممد: يوسف )١٤٩
 ). م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة
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 املقدمة  ١
 الرسل إىل البشرية حاجة: املدخل  ٨

 السابقة الدراسات  ١٢
 متهيد  ١٦
 إسرائيل لبين ورسالته u عيسى: األول الباب  ١٥
 السالم عليها مرمي أسرة: األول املطلب  ١٧
 ونشأا والدا:الثاين املطلب  ٢٠
 ووالدا ا احلمل  ٢٠
 وكفالتها نشأا  ٢٣
 وفضائلها صفاا:الثالث املطلب  ٢٥

 صديقة أا ااصف من  ٢٥
  السالم عليها مرمي نبوة مسألة  ٢٦

  طاهرة عفيفة أا صفاا ومن  ٣٠
  عابدة أا صفاا ومن  ٣١
  للعاملني آية جعلها اهللا أن فضائلها ومن  ٣١
  ورجاحته العقل ل كما صفاا ومن  ٣٢
 اجلنة نساء خري من أا فضائلها ومن  ٣٣
 السالم عليها ميمر كرامات الرابع املطلب  ٣٤
 إليها نسب مما براءا اخلامس املطلب  ٣٨
 وخصائصه ووالدته محله u عيسى :الثاين املبحث  ٤٢
  متهيد  ٤٣
 ه ب البشارة: األول املطلب  ٤٤
 ووالدته محله: الثاين املطلب  ٤٩
  u عيسى والدة  ٥٧
 السالم عليه عيسى خصائص: الثالث املطلب  ٦٥
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  لقيةاخل u عيسى خصائس  ٧١
 إسرائيل بين إىل السالم عليه عيسى رسالة: الثاين الفصل  ٧٤
 السالم عليه عيسى بعثته:  األول املبحث  ٧٥
  السالم عليه عيسى بعثة من إسرائيل بين موقف  ٧٨
  ومصريه u عيسى برسالة يؤمن مل من حكم  ٨٠
  r مبحمد عيسى تبشري مسألة  ٨١
 السالم عليه عيسى ا جاء اليت العقيدة:   الثاين املبحث  ٨٦
  التوحيد إىل السالم عليه عيسى دعوة أن إثبات  ٨٧
 u عيسى على املرتل اإلجنيل:  الثالث املبحث  ٩٣
 u عيسى على اإلجنيل نزول ثبوت  ٩٣
   اإلجنيل عليه يشتمل ما  ٩٥
  باإلجنيل اإلميان حكم  ٩٨

  باإلجنيل احلكم مسألة  ١٠٠
 u عيسى جزاتمع:  الرابع املبحث  ١٠١
  عيسى معجزات  ١٠٣
  املهد يف تكلمه:  أوالً  ١٠٤
 أرواحا اجلمادات من خلقه: ثانياً  ١٠٤
   واألبرص األكمه إبراءه:  ثالثاً  ١٠٦
  املوتى إحياؤه: رابعاً  ١٠٧
  بالغيب اإلخبار:  خامساً  ١٠٨
  املائدة نزول:  سادساً  ١٠٩
 النوع هذا من مالسال عليه عيسى معجزات جميء سبب  ١١١
 والكرامة والسحر املعجزة بني الفرق مسألة  ١١٣
 u عيسى رفع: اخلامس املبحث  ١١٥
 الرفع يف العلماء آراء  ١١٧
 السماء إىل جبسده رفع u عيسى بأن القائلون: األول الرأي  ١١٧
  واملكانة الروح رفع: الثاين الرأي  ١١٩
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 التوقف الثالث الرأي  ١٢١
 تالفاالخ أسباب  ١٢٢
 الرفع من احلكمة  ١٢٨
 الزمان آخرu عيسى ووفاة نزول: السادس املبحث  ١٢٩
 u عيسى نزول إثبات: األول القول  ١٢٩
  u نزوله إنكار إىل املسلمني بعض ذهب:  الثاين القول  ١٣٢
 بالتوقف قال من:  الثالث القول  ١٣٤
  الزمان آخر يف نزوله بعد أعمال من به يقوم ما  ١٣٥
  الدجال املسيح قتله  ١٣٦
 لليهود السالم عليه عيسى قتال  ١٣٨
  اجلزية ويضع اخلرتير ويقتل الصليب يكسر  ١٤٠
  واحدة امللة وتكون الناس إميان  ١٤١
  احملمدية بالشريعة احلكم  ١٤١
  كالمها أو يعتمر أو حيج  ١٤٢
  تغري بعض األحوال املصاحبة  ١٤٢
  احلكمة من نزوله   ١٤٤
 النصارى معتقدات من u عيسى براءة: السابع ثاملبح  ١٤٦
 تعاىل اهللا دون من املعبودة اآلهلة مصري من u عيسى استثناء: الثامن املبحث  ١٥١
 اإلميان أركان يف النصارى عقائد عرض الثاين الباب  ١٥٥
 النصارى عقائد جذور:التمهيد  ١٥٦
  ثالثة ثالث وأنه السالم عليه عيسى يف النصارى عقيدة: األول بحثامل  ١٥٩
  وتعاىل سبحانه هللا ابن السالم عليه عيسى بأن القول:  األول القول  ١٦٠
 اهللا هو السالم عليه عيسى بأن القول: الثاين القول  ١٦١
  السالم عليها مرمي  بألوهية القول: الثالث القول  ١٦٣
 التثليث يف النصارى عقيدة الثاين املطلب  ١٦٥
 آلبا اإلله حقيقة  ١٦٧
 االبن اإلله حقيقة  ١٦٨
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  القدس روح اإلله  حقيقة  ١٦٩
  وتطورة التثليث نشأة  ١٧١
  بولس وخطر اليهود  ١٧٢
  الدين ورجال الكنيسة  ١٧٣
  العامة اامع  ١٧٥
 التثليث عقيدة مصادر  ١٧٧
  املقدس الكتاب  ١٧٧
  القدمية الوثنيات  ١٨١
 الفلسفي الفكر  ١٨٣
 التثليث يف النصارى عقيدة على الرد ثالثال املطلب  ١٨٥
  النصارى عند املقدس الكتاب يف التثليث أدلة رد:  األوىل اجلهة  ١٨٥
  املقدس الكتاب من التثليث رد:  الثانية اجلهة  ١٩٢
  برنابا إجنيل من التثليث رد  ١٩٣
  عقالً التثليث رد:  الثالثة اجلهة  ١٩٤
  والسنة الكتاب من التثليث رد:  الرابعة اجلهة  ٢٠٣
  u عيسى صلب يف النصارى عقيدة: الثاين املبحث  ٢١٠
 بالصلب التعريف  ٢١٠
 الصلب يف النصارى عقيدة عرض: األول املطلب  ٢١١
  الصلب تنبؤات:  أوالً  ٢١١
 الصلب حادثة:  ثانياً  ٢١٥
 املسيح صلب أسباب: ثالثاً  ٢١٧
 ارىالنص عند الصلب عقيدة مصادر:  رابعاً  ٢٢٣
 الصلب يف النصارى على الرد: الثاين املطلب  ٢٢٧
 املقدس الكتاب من النصارى على الرد: أوالً  ٢٢٧
 عقالً الصلب رد: ثانياًُ  ٢٧٣
  والسنة الكتاب من الصلب رد: ثالثاً  ٢٤٢
 عليهم والرد اإلميان أركان بقية يف النصارى موقف: الثاين الفصل  ٢٤٩
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 املالئكة من لنصارىا موقف: األول املبحث  ٢٥٠
 املالئكة يف النصارى عقيدة عرض: األول املطلب  ٢٥٠
 املالئكة عموم يف النصارى عقيدة: األول القسم  ٢٥٠
 باملالئكة التعريف:  أوالً  ٢٥٠
 النصارى عند املالئكة أعمال:   ثانياً  ٢٥١
 القدس روح يف النصارى عقيدة:   الثاين القسم  ٢٥٤
 باملالئكة موقفهم يف النصارى على الرد: الثاين املطلب  ٢٥٧
 عموماً املالئكة شأن يف: أوالً  ٢٥٧
 القدس روح بشأن يكون ما: ثانياً  ٢٥٨
 عقيدة املسلمني فيهم  ٢٦٠
 السماوية الكتب من النصارى موقف:الثاين املبحث  ٢٦٣
 الكتب يف النصارى عقيدة عرض:  األول املطلب  ٢٦٣
 ا ؤمنوني اليت الكتب: أوالً  ٢٦٣
  األربعة األناجيل  ٢٦٧
 إجنيل مىت   ٢٦٨
 اجنيل  مرقس  ٢٦٩
 اجنيل لوقا  ٢٦٩
 اجنيل يوحنا  ٢٧٠
  األناجيل مصادر  ٢٧١
  الكرمي القرآن: ثانيا  ٢٧١
 بالكتبموقفهم  يف النصارى على الرد: الثاين املطلب  ٢٧٢
 اإلميان بالكتب السماوية: أوالً  ٢٧٢
 اإلجنيل من عند اهللانزول : نياً ثا  ٢٧٤
 السند حيث من: ثالثاً  ٢٧٧
 املنت حيث من: رابعاً  ٢٨٤
 إجنيل برنابا :  خامساً  ٢٩١
 اهللا آخر الكتب السماوية نزوالً مسألة إثبات أن القرآن الكرمي كالم  ٢٩٣
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 الرسل من النصارى موقف:الثالث املبحث  ٢٩٧
  الرسل يف النصارى عقيدة:  األول املطلب  ٢٩٧
  إمجاالً بالرسل اإلميان: أوالًً  ٢٩٧
 u بعيسى االميان ثانيا  ٢٩٨
 الرسل يف النصارى عقيدة  ٣٠٥
  r حممد سيدنا رسالة من النصارى موقف  ٣٠٧
 يف موقفهم من الرسل النصارى على الرد:الثاين املطلب  ٣٠٩
 الرسل جبميع اإلميان: أوالً  ٣٠٩
 الرسل عصمة اعتقاد: ثانياً  ٣٠٩
 uعيسى يف النصارى احنراف: الثاًث  ٣١٠
  النصارى عند بالرسل العلمية الوثاقة عن أما:  رابعاً  ٣١٤
 بولس الرسول: خامساً  ٣١٤
 منها بأمور r حممد نبوة صدق إثبات: سادساً  ٣١٦
 القدر من النصارى موقف :الرابع املبحث  ٣٢٦
 والقدر القضاء يف النصارى عقيدةعرض :  األول املطلب  ٣٢٦
 بالقدر إميام يف النصارى على الرد:الثاين املطلب  ٣٢٩
 والقدر بالقضاء: التعريف  ٣٢٩
   واجلماعة السنة أهل بالقدرعند اإلميان أركان  ٣٢٩
 اآلخر اليوم من النصارى موقف: اخلامس املبحث  ٣٣١
 اآلخر اليوم يف النصارى عقيدة :األول املطلب  ٣٣١
 اآلخر باليوم إميام يف النصارى ىعل الرد :الثاين املطلب  ٣٣٩
  حكم اإلميان باليوم اآلخر   ٣٤٠
  الساعة أشراط  ٣٤١
  البعث  ٣٤١
 احلشر  ٣٤٣
  القيامة يوم أهوال  ٣٤٥
  األعمال صحف  ٣٤٦
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 احلساب   ٣٤٧
  الشفاعة  ٣٥٠
  والنار اجلنة  ٣٥٢
 اجلنة  ٣٥٣
 النار  ٣٥٧
 النصارى عقائد عرض يف والسنة رآنللق الرئيسية املعامل :الثالث الفصل  ٣٦٥
 اخلامتة  ٣٧٠
 الفهارس  ٣٧٣
 القرآنية اآليات فهرس -١  ٣٧٤
 واآلثار الشريفة األحاديث فهرس -٢  ٣٨٥
 املترجم هلا األعالم فهرس -٣  ٣٩٠
 والطوائف الفرق فهرس-٤  ٣٩٣
  فهرس األماكن والبلدان -٥  ٣٩٤
 واأللفاظ املصطلحات فهرس -٦  ٣٩٥
 واملراجع املصادر هرسف -٧  ٣٩٧
 املوضوعات فهرس -٧  ٤٠٨
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